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౧ 

పరాసు దేశమున డి...” అను చిన్న ప త్తన మొకటి 

కలదు. అం దొక కాట ఇండ ఒకో*డు నడచివోవు 

చుండెను, అతనికి ఎముక పుష్టి యు, కండ ప్రుష్టైయు( గలవు, 

గడ్డమును మోనములును పెరిగియుండెను, అతనికి సుమారు 

నలుబదియా జేంగ్లు, తలమో౧ద (పాశేటోపి, నల్లని కోటు, 

దానికి వెనుకముందుల మాసికలు, వానికి మరల చిల్లర 

మాసికలు, కోటులోపల మాసినచొక్కా, దాని కొకగుండి 

యేని లేదు. పలకవంటి అతనియదుణొమ్ముమిోంది వెండ్రు 

కొలు ఎలుగుబంటి వెండుకలన లె నా వొక్కాలగుండ కాస 

బడుచుండెను, పాదములకు మేజ్లోళ్లు లేశ్చగాని బూట్సులు 

కలవు, చినిగిన లాగు, చేత్రిభో నాక బాణాక క్ట, పీ(స్పున 

నొక చిన్నమూట, వ్రు లితి( పు ప మెల్లీ 

దూరమునుండి ఒక్క_బిగి నిక్క డకి నడచి వచ్చెను, అతవి 

కణంతలనుండి చెమట బొ ట్లు పడుచుండెను, 

అప్పటి కింకను రోడ్లమీద దీపములు వెలిగించు 

చేళ కాలేదు, అటు లాదారిని బడీ పోవుచుండగా నతేని 

రొగ్ర పూంటకూళ్ల యిల్లు కానిపిం చెను, వాని[పాణములు 

లేచివచ్చెను, అత డటు ఇటు చూచి గభాలున నందు 

జొరంబడెను, 
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లోపల అన్న ముడుకుచుండెను, కూరలు నొరలు 

సిద్దమా యను, (పక్కగదిలో గొందణతా విశ్రమించి 

యుండిరికాంబోలు, వారేవో కుము సున్దు లాడుకొనుచు, 

నూటలాకుకొనుచుం గూనలమ సంకీ రనములుచేయుచు(, 

భాటలు పొడుకొనుచు నుండిరి, 

పూంటకఘాలన్లి వాండు లోపలికి వచ్చిన ఈమనుష్యునిC 

జూచి అయ్యా ! యేమి పసి?” అని అడిగెను, 

(నాకు. గొంచె మన్నమును, బండుకొొను టకు 

చోటును గావలశెను,” పూటకూళ్ళ వాండు మొగమె తి 

వాని వాలకమును జూచి ““డబ్బున్నదా*” అని యడిగను, 

4: న్రేశ్తేమి 1” అని పలుకుచు నతండు జేబునుండి 

యొక సంచి వ కల వెంటనే జేబులో. బ్య్రకొని, తలుపు 

(పక్కనున్న బల్లమిోా(దం గూలయబడెను, వీముట నతే(డు తేన 

వీపు మాంచయున్న మూటను (బక్కగాంబెబ్టుకొని, బాణా 

కజ్డను రెండు చేతుల నడుము నదిమి పట్టుకొని, యొక సారి 

నిట్టూర్చి “అన్న ముడుకుటకు జాగగునా?” అని యడి”ను, 

“ఎంతో జాగు కాదు” అని ఆ పూటకూళ్ళ వాం 

ge గుం|(డని బల్ల క డకు(జని, నాడు వచ్చిన ప[లతికయంచు 

కొంచెము చించి, చానిమో(ద నేమియో(వాసి, చేత బట్టు 

కొని గంట (మోంగిం చెను, అది విని పది పం డెండేండ్ల 

కుజ్జివా( డొకండు వచ్చి నిలువంబ డెను, పూంటకూళ్ళ 

వాడు వానిచేతి కా కాకితమిచ్చి, చెవియు(చెక్కు. నెజటుంగ 

కుండ నేమో చెప్పెను. అకుబ్దం డా కాకితమును దీసికొని 

శాకివ లె నెగిరిపోయెను, 
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పూటకూళ్ళ తెండు మరల నతని బరికిం చెను, అతండు 

-నవనుశకటివ అనే కదలకయు మెదలకయు. గూడచుండి 

నడుమనడుమ గునికిపాులు పకుచుం డెను, వెళ్లిన కుర్టుండు 

చిట్లమికుచు నంతలో gat యింకొొక కాకితమును దెచ్చి 

పూంటకూళ్ల వాని చేతి కిచ్చెను, ఆంత నతం *నానీటి చదివికొని 

తల యూవీ * అవుగాఖవో [ అని యనుకొని యా 

నచ్చిన మనుష్యుని కడప నెళ్ళ్లి___* ఏమండీ ! మో కిచటం 

దావొనగుంటకు ఏలు లేమి” అని చెప్పెను, 

“ఏ ముది?” అని తెల ఐశడి చూచి, “నాక 

డబ్బు లేదని అనుకొనుచున్నారా? లేక ముందరే 

యోాయనలయునా? నవిగా, జెప్పుంయి” అని యాతం.డ నెను, 

“ఆసంగతి కాదు.” 

““మజియేమి ? 

“ఇచట మనుజు లెక్కుడగుటచే నిజుకుగా నున్నది, 

మోకు. డావు దొరకదు.” 

కమల ఆ గుళ్తాలసాలలోం బడుకొందును,”” 

“అచట ఏలు లేదు” 

“కట్టుకొని పోయినంత చోటుండంగా లేదులే దందు 

"రేమండీ ! అదిగో ఆ మెట్ల (క్రింద, లేదా, ఇక్కడనే, 
కాదా యెక్క_డనో యొకచోటం, గొంచెము వీలు చేసికొని 

పడియుందును, నాశేమియు నక్క_జలేదు, ఒక పన గడ్డి 
పెట్టు(డు, బాలు, లేదా అనంగతి నేనే చూచికొందును, 

ముందు రెండు మెతుకులు మా(తము పెట్టుడు, క్ట 

“అయ్యా ! అటులు వీలు లేదు, మో కన్నమయిన 
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నిచట బెట్టుటకు ఏలు లేదు,” 

ఈవమాటలతో నాతడు లేచి నిలువబడి. జేంటి 

నా యవస మిారెజుగరు. కడుపు మలమల మాడిపోవు 

చున్నది. కాళ్లు తడబడుచున్నవి, (పొద్దుటినుండి యిం 

దనుక నడచుచునే యుంటిని” అ నెను, 

“కానచ్చు(గాని యిచట మో కన్నము లేదు,” 

అతండు బిట్టు నవ్వి, (వేలం జూపీ “అదంతయు 

నేమి ?”” అని యడీగను, 

“అది యింకోకరికి, అ్మపక్కగదిలో మాటలు విను 

చుంటిడిగ దా, వారికి” 

“(వా రెందటు 1” 

“పన్నిద్దటు .”” 

“వారు తిన్నను నింకను బన్ని ద్దజికు సరిపోవు నే, 

నాకు చిన్నము చిదరయు. చాలును” అని అతడు మరల, 

గూలంబడీఎయా- “పూటకూళ్ళ యింటికి వచ్చితిని, కడుపు 

మా(డుచున్నది, అన్న ముతినక నేనిటనుండి కదలనుఅ నెను, 

“బలేవాండవు! ఏల కదలవో నేనును జూచెదను, 

చే, పోదువా, పోవా *” 

ఆ వచ్చినవా( డేదియో మాటలాడ(బోమెను గాని 

అంతలో నా పూ-టకూళ్ల వాండు చేయలి. * ఆంగు |! 

నిన్ను చే నెటు;గ ననుకొంటివా ? ని పేరు చెప్పనా ? నిన్ను( 

జూచినంతట నే నాకు నందియము కలిగను, మేయరు (Mayor) 

కడకు. గుజ్జవానినంపి కనుంగొంటిని, ఇవిగో ఈ కాకితము 

మింద నీ పుట్టుపూర్యో త్తీరములు, ఇదిగో చదువుకో, చదువు 
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వచ్చునా?” అని పూంటకూళ్లు పెట్టువాం డా కాకితమును 

వానిచేతిలో (గ్రచ్చి--* నే నెవరితోడను గయ్యమునకుం 

గాలు సాంపను, నీతోడను అంతియే, సీ పేడ జీన్ చాల్ జీన్, 
బ్రంక(జాలు” అ నెను, 

అతండు మజటీ మాటాడక మూట చంక సిజికించుకొని 

లేచి పూటకూళ్ళ వానివంక దీనముగాం జూచి యిల్లు చెడ 

లెను. మరల దారియే యతని కాశయమాయెను, “ఎక్క 
డికి. బోవను? ఎచ్చట. దిండి? ఎచట నద ఓ అని చింతిం 

చుచు నత ఉొర్కొక యడుగు పెట్టుచు( బోవ్రచుండెను, 

“ఇట. దావు లేకపోనీ, చిన్న పూంటహాళ్ళయింటంగల బేమో! 

(ప్రయత్నించి చూచినచోం దప్పేమి? చీశటి పడుచున్నది, 
ఆంశలి మా(డ్చు చున్నది” అని తలంచుచు నతండు (పక్క 

నందున. బడి యొక చిన్న పూంటకూళ్ళయింటికి జ నెను, 

ఇంటినడుమ దీపము మినుకుమినుకు మనుచుంజెను, జీన్ వాల్ 

జీన్ మొగముమోంది (వాలు తడుముకొనుచు లోనికి. జనెను, 

“ఎవరు వారు?” 

“అయ్యా | నేనొక బాటసారిని, నా కిచటం దినుట 

కన్నమును, బండుటకు. జోటును దొరకునా ౪” 

““ఆ., దొరకును, లోనికి రండు.” 

జీన్ వాల్ జీన్ ఇంటిలోని కడుగిడెను, లోపల నున్న 

వారందజు నతేనిని విడ్డూరముగాం గాంచిరి, పూటకూళ్ళ 

వాడు అయ్యా | అచట. గూరుచుంకుండు,. కొంచెము 

సేవటిలో నే వడ్డింతును”” అనెను, 

అచటనున్న యొక బల్ల మీద వాల్ జీన్ తన మూట 
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పెట్టి దానిప్రక్క_ దాను గూద్చండి కాళ్లుజాడించి ' బతుకు 
జీవుడా!’ అని నిట్టూన్చను, 

ఆ యింట నప్పు డున్నవారిలో నొకడు వేపలవర్త 

కుడు, అత, డీబ సీకి శెన్నాశ్ళ కొొకతూూరి గుజ్టముమిోంద 

వచ్చుచు బోవ్ర-చు నుండును, "పద్దపూ టకూళ్ళయింట నెల 

యెక్కువయని యతండీ చిన్న పూటకూళ్ళ యింటనే కుడు 

చునుగాని గుజ్జమున కీట. బోటులేమి నటలోల గుక్జా ప్ర 

సాలలో దానిని గట్టి వేసికొనుచుండును, ఈనా. డత. డచట' 

దన గుజ్జమును టే వేసికొనుచు జీన్ వాల్జీన్ సంగతి 

యంతయు వినెను, ఇప్రు జావిన్న దంతయు నతం జా పూంట 

కూళ్ళ వానికి ( జెవిలోం జెప్పివై చెను, అంతట నా పూట 

కూళ్ళవాండు వోల్ జీన్ కడకు వెళ్ళి మిోా౭దం 'జేయినై చి... 

“ఓయీ! నీ విచట నుండుటకు వీలులేదు * అనెను, వాల్ 

జీన్ రు. గొంచెము మత్తువచ్చెం గాబోలు అన్నము 

లెచ్చితివా! *” అని ఉలిశను, 

“కదు, అన్నము "లేలేదు, నీ విట నుండశాదు,” 

“ఓహో! మోకను దెలిసెనా ౪” 

“అగను,”” 

“అటులా? న న్నా పూంటకూళ్ళయింటినుండి వెళ్ళి 

పొమృనిరి” 

“మేమును ఆ మాటయె యనుచుంటిమి.” 

“చే నిష్ట డెచటికి పోను 1” 
“ఇష్టము వచ్చిన నోటికి,” 

వాల్ జీ౯ మజి మాటాడక అటనుండి లేచి చారి 
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బడెను, అత. డా పెద్ద పూటయాళ్ళ యింటినుండి వెలువడ. 

గనే కొందబు బాలుకు మూగి, వానిపై సె చిన్న చిన్నగ డ్హలు 

రువ్వందొడంగిరి, ఇవు డీయిల్లు వెడలంగనే వారు తెమపనికి 

బూనుకొనిరి, వాల్ జీన్ కు. గనుక సకంెను, అతం వొక 

తూరి వెనుదిరిగి కజ్టదూవి “గాడిడలాశరా | నిలుయు, మో 

బుజులు పగులంగొ ప్పెదను”” అని యజఖజనంగచే నాలు 

రందటును గిలకీల నవ్వుచు. బరుగులుతీసికి, 

అంతట నతండు రెండడుగులు నె చను, శభాటమో(ద 

నొక సింగప్రు మొగసాలయు, దానిళోపల పెద్ద పద్ద బవంతు 

లును గానవచ్చెను, అది చెజసాల ! “ఇట సీశేయ నిదిరింప 

లెస్పగనున్న”దని దాని నంతయు. బరికించి యత. డది చెటు 

సాల యని తెలిసికొ నెను, అతని యొడలు జల్లుమ నెను, అంత 

నతండు ముందునకు సాగిపోయెను, 

బాట కితుదెనల( జిన్న చిన్న తో (పులు, వానినడుమ 

నొక్కొ క మేడ,అతండా మేడలను వింతగ (జూచుచు నడ చిపోవు 

చుండెను, అతనికి. (బతిమేడయు విచిత్రముగా నుండెను, 
మేడల పై దివ్వెలు వెలుంగుచుండెను, అతం డటు వోవుచు 

బోవుచు నొకమిద్దెకడ నాను, ఇంటినడుమనుండి వెలుంగు 

కానివించుచుంజెను, కిటికీతలువులమిాంద (వేలాడు పచ్చని 
'తెరలోనుండి లోపలనున్న గుం[డనిబల్ల యు, దానిమోంది 

పూలతొట్టియు, నొక పిసోలును అగపడుచుండెను, ఆయింటి 

వాం డొక శ్రిశున్ర నాడించుచు. గుర్చీలోం గూరుచుం డె 

అతని భార్య మజియొక శిశువు నాడించుచు మజియొక 

కుర్చీలో. గూరుచుండెను, ఆయిరువురు శిశువులును గిలకిల 
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నను చుండ (గా వారి తలిదం[డులుగూడ నవ్వుచుండిరి, 

“ఆనందము (పవహించుచున్న యీయిల్లు నా కొకింత 

చో టిడకపోవునా + యని యతండు మెల్లగా వాకిటి కరిగి 
తలువు తి స్పైను, 

“ఎవ రా తలుపు పగులంగొట్టునది శ” అని యిల్లా 

లజచెను. “ఎవరును లేశే”” అని యింటివాం డ నెను, మరల 

జప్పు డాయెను, “అదిగో వినుడు” అని యిల్లా లనెను, 

లాంతరు చేత. బుచ్చుకొని యింటియాతండు తలువు తెజచి 

“ఎవరు వాఠు?” అని యడి గను, 

“అయ్యా! చే నొక చాటసారిని. (పొద్దుటినుండియు. 

గూడు లేదు, పండ(జోటుబేదు, చెండు మెతుకులు విసురుచోం 

దిని యా బయటి పాకలో. బేండ్ లేచి పోవుదును” అని 

జీన్ వాల్ జీన్ అనెను, “అందుల కగు బాడుగ తప్పక 

యాంగలను అని వెంటనే యనెను, 

ఇంటియాతండు లాంతరె ల్సి రెప్పవాల్సక మూాచి___ 

“బాడుగ యీోంగలిగిన చో, బూంటకూళ్ళయింటి శీల వోవై 

తివి?” అని యనెను, 

“అచట. బోటు లేదు.” 

“ఏమో వింతే! అదిగో అచట "పెద్ద గుక్తాల నాల 

యున్న చే. అది పెద్దపూంటకూళ్ల లోణగలి, అచటికి 
'నెళ్ళితివా a 

కర్రా తము,” 

యు 
అక్కడ జజీగిన సంగతి చెప్పుట కతని కిష్టము. లేదు 
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గాని చెప్పక తప్పదు, కావున నతం. డిటు లనెను.._ 

“ నన్ను( జూడంగ నే వారు చోటు లేదనిరి *’ 

““వోన్సీ అట లేనిచో లేకపోయె, మతి వాలం బూంట 

కూళ్ళ యిండ్లు చిన్నవి కలవే ! అచటి కేల పోలేదు?” 
“ అక్క_డికిని వెళ్ళితినిగాని నా యదృష్ట్ర మొక తీరు 

గనే యున్నది. క్ష 

ఇంక విశేవీంచి చెప్ప నక్కల లేకపోయెను, ఆ యింటి 

వాని కాతనియెడ గట్టిగా నం దేహము కలిగను, అంతట నత, 

డీిటు లనెను _ “ఇన్ని చోటుల నీకుం జోటు దొరకనిచో 

నిచటంగూడ దొరకదు, ”’ 

బ్రిటులుజరుగునని వాల్ జీ౯ లో-గడ వనే యనుకొ నెను, 

“పోనిండు, నో రిగిరిపోవుచున్నది! [గుక్కెయ మంచి నీ 
రిప్పింపుడు” అని అత, డడి గను, 

“అందులకును వీలు లేమి” అనుచు నాయింటివాండు 

వాని మొగముమిో6దనే తలుపులు ఛచేలుమని వేసెను, 

జీ౯ వాల్ జీ౯ అటనుండి నెనుదిరిగి మరల దారిని 

బడెను, కొంచెము ద వగా నచట నొక పాక నేల 

కానుచుం గాననాయెను, అది రసాలు మరవ్మాతు చేయువారు 

చేసికొనిన పాక, 

“తిండి లేకపోయిన. బోయె, పండుట నై నను రవంతే 

చోటు దొరశెే”” నని నంతసించి యతండు వంగి దానిలో 

దూణను, మూటయు? గజ్బయు. డల(కీంద నిడుక నెను, 

కజ్బవ లె బరుండీ కాళ్లు జాడీంచను, 

ఇంతలో నొక కుక్కు యతని తలవెనుక “బాబా” 
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మని యజవ. దొడరాను, జీకవాల్ జీ౯ దానికి? గట్ట 

చూసెను, కాని లాభము లేకపోయను, అతడు బెదరించిన 

కొలందియు సది యెక్కుడు పట్టుదలతో మొజీల్ యతని 
లాగులోని కంతల నెక్కువ పెను, 

( అయ్యా | చేవగా ! యని యనుకొనుచు వాల్ 

జీన్ అక్కడినుండి లేచి మరల దారినింబడి “కుక్క కుయాడ 

నౌమో(ద దయలేకపోయచీ! వాలు వపిశోంజాలు, మినుములు 

చేని చోటికి బోయి పండకొందానుి అని సడ చిపోదొడ ను, 

చందు, డుదయించెను, నెన్నెల లలముకొ నెను, చలి 

సరు జొచ్చెను, నడచి నడిచి యతెండు అలసిపోయెను, 

చలి యచట నతనిని గడగడ లాడిం వను, అతండచట నిలిచి 

నలు[పక్క_లం బరికించెను. మరియొక దారింబట్టుకొని మరల; 

బత్తినము లోనికి బోజొ చ్చెను. కొం చెముదూర ము వెళ్ళ 

గ నే అచటనొక “చర్చి, కనయిడెను, దానికి సలుప్రక్కలం 

జిన్నవియు( 'బెద్దవియు నగు నిండ్లుం డెను, ఎదురింటి కిటికి 

నందులనుండి యెొవో యం[తము లతేనికి ( గానిపించెను, *ఇది 

ము(దాశాల, రేయి యిం దెవరును నుండరు, నే నిందు సుఖ 

ముగా నిదురింపవచ్చును” అని తలంచి యతడు లోనికి. 

జనెను, తలుపుల కీవల జాతియరం గొకటి కానిపించెను, 

“మేలు మే” లనుకొని, కాళ్లు జాపుకొని యతండందు శయ, 

నించెను, “అచట? బడుకొనినవా నెవరు ి అని అతని. 

కొక (ప్రశ్న వినవచ్చెను, “ఆరి దేవుడా! ఇచటం గూడ, 

నచేమాట!” ఇటులనుకొను నతని కొకింత కోపము వచ్చెను, 

“ కానంబడుటలేదా ? నేనొక మనుష్యుండను” అవి యత, 
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డనెను, “ ఆ నంగతి తెలియునుగాని యంతమా[త్రమున 

నిక్క. డ చేల పడుకొనవ లెను?” అని పలుకుచు నొకముడియ 

ముందటికి వచ్చి--- “నాయనా |! చలి, అందును ఇది జాతి 

యరంగు” అ నెను, 

ఫంపొామి 'దేండ్ల నుండి సొ కిచే యలవాటు,” 

6 అటులనా? నినంగతి వెలిసెను, సీవేచేని పూట 

కూళ్ళయింటికి( బోకపోడివా ౪” 

(6 డబ్బేదీ Er 

“ అయ్యా |! ఏమియు లేడా? ఇదిగో నాకడ నొక 

(ఫాంకు ౫ ఉన్నది, ఈయనా ?ి’ 

కఫ me 39 

ఆ ముదునలిది (ఫాంకు నీయంగా నతండు తీసికొ నెను, 

నాయనా ! సీ కీ (ఫ్రాంకు కెనరును అన్నముపెట్టరు 
గాని యాచించి చూచినచో దప్పు లేదుకదా 1 ”” 

““ పలుచోటకు వెళ్ళితినమూ, ”” న లి @ 
“వెళ్ళితివా?”” 
“ఆం, అందటు నన్ను వెళ్ళగొట్టరి*. a 

“అదిగో ఆ పెద్దయిల్లు, కనంబడుచున్న చా?” 

6“ అదియా ? *” 
“అం, అక్కడికి వెళ్ళిమూడు, ” 

“మంచిది” అని అతండు మూటయుం గజ్జయు దీసి. 
కొొని నిలువంబడెను, 

* (ఫాంకుఇప్పటి (ఫాంకుకు నుమారు నెండణాల విలువ, ఈ 

కథా కౌలమునా(టీకి సుమారు తొమ్మిది అణాలు, 



న్ు 

ఆ పట్టణమున మిరియలు అనునతండు బిషప్పుగా 

నుండెను, “లిషవ్వు” అనంగా ఏసుధరుము తెలిసిన యాచా 

ర్యు(డు, ఆయన సీప త్తీనమునకు దొలుత బిషప్పుగాం బంప్ 

నపుడు రాజాజ్ఞ చే ధరా చార్యులకు. దగిన గారవము జరి 

గను, వారి కొక(పాసాదము, మేజర్ జనరల్తఠువాత మేజర్ 

జనరలంత పదవి, థన నాయన (పాసాదము చాల ౮బెద్ద దే 

కాక సుందరమయినది, అచటి అఆసుప[తియో ఒక అంతే స్తు 

గల చీన్నయిల్లు, దాని నంటి యొకతో(ట యున్నది, 

శతా నచటికి వచ్చిన మూన్నాళ్ళ కతండా యాసు 

పతిని. జూడంబోయను. రోగుల కది చాల నిజుకుగా 

నుండెను, అత. జా రోగుల నందటజను దన (సాసాదమునకును, 
దనకుటుంబము నీ యాసుప|తికిని వెంటనే మార్చ నిశ్చ 

యించెను. దానికి ఫలముగా నత? డీపు డీ చిన్నయింట నివ 

సించుచుం డెను, 

ఆయన్ల్ష తన గుజ్రఫుబండీని గూడ ధరుము చేసెను, 

అట్లం 'య్లాయన పాదగాళ్ళకం బోయి (ప్రజలకు దర్శన 

మొనంగుట మానలేదు, ఎంతకష్టమగుడారి యయినను 

నాయన నడచియ పోవుచుండెను, వారు పోవలసిన సలములు 

రమారమి $48. వారికి సుమారు 75 ఏండ్లు, ఆయన వాల. 

గాలమునుండి యేదో యొక [గంధము రచించుచుండెను, 

అతండివు జా రచనలో మునిగి శేలుచుండెను, 
ఎనిమిదిగంట లాయెను, భోజనవేళ యగుటవలన 



రెండవ ప్రకరణము 10 

ఆయన చెల్లెలు వెండిషళ్లెము మొదలగు వస్తువులు తీసికొని 
పోవుట కక్క_డికి వచ్చెను, అది చూచి మిరియేలు ఫోజన 
శాలలోనికి 'నెల్లెను, అచట నున్న ముమనలిదాసి యతని 

ఇళ్లెలితో “అమ్మా! మాపటివేళ నే నంగడికి. బోతిని, 

పట్నములోని కొక చెడ్డమనుష్యు(డు వ చ్చెననియు(, దలుపులు, 

గిటికీలు గట్టిగా నొడియలు వై చికొననలసిన దనియు నందు 

చెప్పుకొనుచున్నారు”” అని చెప్పుచుం డేను, 

“ఏమిటది?” అని మిరియ లడీెను, 

“దేవరా! యీయిల్లు గట్టిదికాదు, తాము నాకాన 

యిడుచో నిపుడెపోయి వ్మడంగిని బిలిచి, వాకిటితలుప్రలకు 

గడియ య గింతును, అతని కిది యొక చిటిక పని, ఈ రాథ్రి 

య్ తప్పక యీపని చేయింపవలయును. నెట్టినంతమూ[త్రమున 

బుడింగుమని తెలుఫులు వచ్చుట మేలుకాదు, ఎంతిరా(తి 

మైనను, ఎవరు వచ్చినను తిమరు “లోనికి దయవచేయుండు, 

లోనికి దయ చేయుండిని యనుచుందురు”"అని చెప్పుచుండంగా 
తీలువులు నెట్టన చప్పుడు వారికి వినంబడెను, 

ys గోప దయచేయుళిడని ఆచాజ్యు(డ నన 

జీన్ వాల్ జిన్ లోపలికివచ్చెను, ఆ మీధిద్భాసి యతని 

వాలకీమును జూచి భయపడుటకుంాడ భయపడిపోయెను ! 

ఆచార్యుని చెల్లెలుగూడ్ మొదట జెదరెనుగాని తనయన్నను 

జూచి ధైర్యము తెచ్చికొ నెను, 

అతం డేల వచ్చెనో యాచార్యు(డు అడుగంబోవు 

నంతలో వాల్ జీన్ “అయ్యా ! నన్ను. జూచి భయపడ 

కుండు, నేను ఖైదీనయినను మానవుండనే, పందొమ్మి దెండ్లు 
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వ3జలోనుంటిని, ఇప్పుడే నన్నువదలిరి, నేడు మూ(డామడల 

వై చిలుకు నడచివచ్చీ తిని, కడుపు మలమల మాండుచున్నది, 

ఫూటంకూళ్ల యిండ్ల న్నియు గాలించితిని, వారు నాకు. జో 

టివ్వ లేదు, మజీయొక గే స్తు మంచినీరయినను పోయ లేదు, 

ఆయరుగుమో(దం బకుకొవణగా నాయమ యీాయిల్లు 

చూపెను, అంత నిటకు వచ్చితిని, తమదయి” అని తన 

నంగతి గడగడ చెప్పుకొ నెను, 

ముదుసలి దాసి యన్నమున శకేర్పాటుచేయుచుండ+ 

గాం జూచి యాచాద్యండు “అమా! వీకికిగూడ నాతో 

పాటు వర్ణంపుండు”” అని య నెను, 

“వద్దువసు అటులవద్దు, నేను ఖై దీనని చప్ప లేదా? 

చే నివుడే చెజనుండి వచ్చితిని, నా కంతమరియాద యేల” 

అని జీన్ వాల్ జీన్ అని, జేబునుండీ యొక పచ్చని కాకితమును 

దీసి--“ అయ్యా | ఇది నా వికుదలచీటి, చూతురా? దీని 

వలననే నా శెవరును జోటియరు, దీని. జదివికొందురా ? 

పోనిండు, నేనే చదివి విసిపింతును, నా కోనమాలు రావు 

కాని చెజసాలలో. గొల.దిగా నేర్చికొంటిని, వినుడు; 

పేరు. . కీన్ బాల్ జీన్ , రు. ..తోళోం ఫలానా. ..9ది 

యంతయు సనెందులకుంగాని అనలునంగతి చదివెదను__ 

19 ఏండ్లు చెజసాలలో నుండెను. దొంగతసము చేయుట 

వలన ఐదేండ్ల శిత్షపొంబెను, నాలుగుసావులు తప్పించుకొని 

పోయినందులకు మజథి పదునా ల్లేండ్ల శివ, బ్రతే(డు కడు జెడ్డ 

చవాండు.,' వింటిరా? దీనివలననే నా శెవడను బోటీయరు, 

తా మొయ(గలరా? నాకు చెడ్డ ఆకలిగా నున్నది, కనులు 
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శివుగుచున్న వి, నిలువణగల ఓపిక లేదు అనెను, 

“మారు కూరుచుండుండు అని అచాద్య. డని దాసిని 

బిలిచి. “అమ్మా ! ఆ గదిలో వీరికి మె తవేయుము”అని 

యనెను, ఆమాట విని దాసి పక్క వేయుటకు వెళ్లెను, 

బీన్ వాల్ జీన్ కవళిక మాతజెను, అతంకు పట్టరాని 

నంతోపముతో వమూటాడ లక (గు ఎ ప్టకొ కా నికూూచి లుదకు, 

“అయ్యా ! నాకు నిక_..ముగా నన్న మిసునునా ? పకుకొను 

టకు. జోటిత్తురా ? అయ్యా ! మారు నానంటి చెకువానిని 

'మీరుమోరు” అని మన్నింతుశేల? నేను శై దీనే!” అని 

కొంచెముసే సాచాద్యనిజూంచి “అయ్యా ! మూ నన్ను. 

గెంటింతు రనుకొంటిసి, అందువలననే నానై జను నేం జెప్పు 

కొంటిని, తమకు దయసఫుక్పైను, రెండు మెతుకులు దొర కెను, 

కంవామ్మా చే. ౧డ్డు నేను పక్క_మొగ మెజు.గను అని చెప్పు 

చుండగా నతని కనులవెంబడి బొెటబొటమని వానకురిఛను, 

ముదుసలిడాసివచ్చి వెండికంచములును, వెండి చెంచా 

లును వక్షైను, 

“చలికి మోచేతులు కొంకరపోవుచున్న వి. నెగడి 

చాఫుగా మోకు చోటు చేయింతును”అని ఆచార్యు. డ నెను, 

“అయ్యా తాము నన్ను “మారని సంబోధింపవలదు”” 

అని జీన్ వాల్ జీన్ వేడుకొనగా నాచార్యు(డు నవ్వెను 

“ఈదీపము తెలివిగా లేదు” అని అచాఠ్యు. డనంగ నే దాసి 

రెండు వెండిదీప స్ప్థంభములు తెచ్చి కంచముల (ప్రక్క. నుని 

చెను, “అయ్యా! నా కీ గారవము మావి నన్ను సిగ్గిలం 
జీయవలదు, నేను ఖై దీని” అని వాల్ జీన్ అనెను, 
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ఆచాద్యం డతని దాపున గూర్చుండి యతని చేతిని 

దనచేత(గాని, “మో రెవరో చెప్పుటచే వచ్చినదియు, బోయి 

నదియులేదు. ఈమిల్లు భగవంతునిది. దీనుల కీ యి'శ్లెపుడును 
"దెజచియుండును. నాకు. దమ పేరితో. బనివేదు. మూ “కేదో 

యొక పేరుండునని నాకు లోగడ నే తెలియును. 

6 హౌలియునా ? నాపేకు తమకు. 'జెలియునా |” 

“ఆగ, తెలియును, మోరు నాకు సోదరులు,” 

నోట మాటరాక వాల్ జీన్ తలవాల్చుకొని కొంతసే 

ఫుండి, పిదప..." అయ్యూ ! ఇంతకుముం దాంకటి కా తేక 

తూలుచుంటిని, ఇవుడు దాసిమాటయీ మజుచితి” ననెను, 

అభాద్యు. డతిని వఎవోముంగాంచి “పాపము. నీవ 

ఇవాల గష్టము లనుభ వించినటు లున్నావు” అని య నెను, 

“శే ననుభవింపని కష్టమే లేదు, నాకన్న వీధిలోని 

కుక్క_యు నయము, ఇంక నిమాటలతో నేమి లగ్గు? 19 
ఏండ్లు పాలలో. బడీన బల్లి నయితిని”” అని వాల్ జీన్ అనెను, 

దాసివచ్చి అన్నమును, వ్యండనములను బెప్టెను, 

వెంటనే మాటలాంగెను, జీన్ వాల్ జీన్ పొ గ్టేయువలె కుంభ 

ముమో(ది శగంబ డెను, 

పూజను మయినతేరువాత నాచార్యు( కొక దీపమును 

చేతంబుచ్చికొని అతినిని పడకకుం దీసికొనివోయెను, (ప్రార్ధన 

చేయు గదిలో నీయతిఢికి మంచము, మంచమున కీవల నొక 
"తెర, అచార్యుండు సయనించు గదినుండియు యీ గదిలో 

నికి దారి, వారట శేగతజిలో దాసి వెండిసావమూనులను 

గడిని తుడిచి గూంట నిడుచుండెను, అతిథి యీ మంచ 
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మును, డానిమో(ది పటుప్రను, దుప్పటమును జూచి నివ్వెజు 

గొ నెను, అతండెన్నం డీ భాగ్యము నొందలేదు, మంచము 

(పక్క బల్లమింద నావావ్యంయ దీపముంచి, “ఇంక దీనిపై 

శయనింపుండు, మోకు నిిదాభంగ మెవరును చేయరు, 
శేపట మీరు వెళ్గునపుడు పాలుత్రావి పొండు, ఈ చేవమం 

డిరమున కావులున్నవి, నేను పాలు కొన నక్క_అలే”దనెను 

ఈ మాటలు విని జీన్ వాల్జీన్ నమస్కరించి తటా 
మున లేచి ఆచార్యుని చేతులు ఫుచ్చుకొని యొక యూ. 

ఫూంపి--ోనన్ను మోపడకగది (ప్రక్కనే పండనిచ్చు 

చున్నారా ? మో కిసుమంతయు భీతి లేదా ("అని యడి7ను, 

అతః డిటు లడిగి కొంచిమా.గి వెట్టిగానవ్వి “నన్నిట. బడు 

కొనంబెట్టుట తగునో తగదో లెన్సగ నాలోచించితిరా 1 నేను 

మిముల మెడ వీసికి చంవీవేసీనను చంపి వేయంగలను, 

మివెనరు రఖత్నీంపలలడ 1?” అని య నెను, 

ఆచావ్యండు మృదువుగా నవ్వి--'నాయనా ! ఆ 

యాలోచన నాకేల? ఈ (ప్రపంచము నంతయు నెవ రాలో 
చింతురో వారి దాపని” అని, పిదప భగవంతుని భావించి, 

అంతట నజచేతి నతని తలమీద నానించి యాశీర్యదించెను, 

అతం డిందులకు కృతజ్ఞత చూపక, నమస్మారమును జేయక 

గోడకు దిరిగి శేయనిం చెను, అచార్యుయ మరలా (మారి ంచి 

జెర వై చి తోంటలోనికి. జనెను, 

రా భోజనమయిన విదపం దోంటలో. గొంచెము 

'సేఫ్టు తిడగాడు టతని కలవాటు* జీన్ వాల్ జీన్ మిగుల నలసి 

యుంటవేం గన్ను మూయంగ నే యతనిపై నిదురవా లెను, 

2 
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అచాద్యుండు నడిరేయి పడకగదిలోనికి వెళ్లెను, 

కొలది కాలములోపలనే యా యిల్ల ంతేయు నిదుర పోయి 

నటు లాయెను, 

జీన్ వాల్ జీన్ కు. జెజసాలలో బల్ల మోందనో, "లేక 

'రాతియర (గుమో(దనో పడక,9ఇవు డీపజువు మె త్తగానుండుట 

వలన(ాంబోలు, నతనికి రెండుగంటలపుడు మెలశువన చెను, 

అప్ర డతనికిం జిన్న నాటినుండి నేంటివజకు పడిన (శ్రమ 

లన్నియు గుజుతు వచ్చెను, అతనికి బడలిక పోయెను, లేచి 

కూర్చుండెను, అతిని కప్పుడు వెండిసామానుమో(దికి మనసు 

పోయెను, అవి సుమార 850 (ఫాంకులు చేయవచ్చును, 

చజసాలలో 19 ఏండ్లు చేసినకష్టమునకు 171 |ఫాంకులు 

దొరశెను, ఇఫుడొక నిమిషములో దానికి శెట్టి ! 
ఇటు లతం జాలోచించుచు నొక గంట సేవు సారు. 

చుండెను, తుద కేమి తోంచెనో గభాలున బూట్సులు విడి 

చెను, మరల మంచమున దొర లెను, ఇంతలో గడియారము 

మూడుగంటలు కొను, అతే(డు మెల్ల గా గవావతుము 

"తెజచి చూచెను, చిన్నచిన్నమబ్బు లడ్డము వచ్చిపోవుచుం 

డుటచే వెన్నెల మసకమసకగా నుండెను, వాల్ జీన్ ఆ కిటి 

కీని తిన్నగా పరీశ్నీంచెను. చడానికి ఇనుపయూంచలు లేవు, 
దానిని దెజచినవో అడ్డు లేకుండ దోంటలోనికి దుమికివో 

వచ్చును, తోంటచుట్టు నున్నది పిట్టగోడ, కాలువేసి దానిని 
దా(టవచ్చును, దాని కావల రాదారి, 

అత. డిది యంతయు. జూచికొని తనవడక కడ కరిగి 

మూట విప్పి యొక యినుపచువ్వ తీసెను, దానికొన వాడిగా 
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నుండెను, అతండంత తన బూట్పులను జేబులో కుక్కు. 

కొని బాణాకజ్జను కిటికీ కానించెను, తలమింది టోోవిని 

ముందులకు లాగుకొ నెను, పిల్లీ వలె నడుగులు సెట్టుకొనుచు 

నావాద్యనిగదిలోని కరిగను. అచట నూరుపు బిగబట్టి 

చెవియొగను, ఎచటనేని చప్పుడులేదు. అత. డినుప 

యూంచతో తలుపు నెట్టను, లోపల గడియ లేని యాతలుపు 

విడెను, రెండవ తలువుగూడ నెళ్టైను, దాని తికిడీలు తుప్పు 

పట్టుటవలన నది కంయిమనెను, అతేడు గడగడ లాడను, 

అతనిగుండియలు దడదడ గొట్టుకొ నెను, ఆ ధ్వని కింటివారు 

లేచి “దొంగలు దొంగిలని కేకలు వేయుదురనియు, నూరి 

వారందజు లేచి పదగెత్తుకొని వత్తురనియు, పోలీసులువచ్చి 
తనను బంధింతు రనియు నతండు తలంచెను, ఇటులు తల, 

చుచు నతడు పనుముందుల కకుగిడ జంశెను, కొంతపేవ 

టికి గుండె దుడు కాగాను, ఆచార్యు(డు "లేవలేదు, వెన్నెల 

యతేనిమో(ద( బకుటవలన మూసిన యతనికనులును, తేలని 

'వెం్యడుగలును, ఫాంతిముమున మోమును చక్క.గాం గాన 

వీించుచుం డెను, 

అపకు వాల్జీన్ కేమి యూహాలు తశ్చైనో 

తెలియదు. చెజనుండి కళశులమగు మదితో నతడు బయట? 

బడెను. లోకులకు చేతనయినంత యపకారము చేయందలంచు 

కొనెను, కాని అన్నము పెట్ట పక్క_యిచ్చి మాటలచే [శమ 

పోంగొట్టిన యీ మహాఫుకుషు. డా వెన్నెలలో నతని 

"శెంత యో పవి[తుండుగాంగనివిం చెను, ఆయినుపయూ(చతో 

నాతని తల మొ త్తవలెనో, లేక యాయనపాదము లొ త్ర 
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వలెనో యతనికి తోచలేదు. కాని అతం డీ శెంటిలో 

చేదియు చేయక ముంగాళ్ళమిోంద కిటికీకడ ేగాను, 

దాన(గల వెండిసామానుబుట్ట దీసికొని తన పడకకడకు 

వచ్చెను, తన సామ గ్రినంతేయుం లై 7 కొని కిటికీనుండి తోం 
లోనికి దిగెను, బుట్టనుండి మతం. ఫాను తీసికొని, బుట్ట 

నచట. టు. తోటతుదకు. బరువె తి శ్రి, ఫులివ 6 

విట్టగోడ దుపికి పాణిపోయెను, 

సూర్యం డుదయిం చెను, అలవాటు చొప్పున నాచా 

రుడు తోంటలోం దీరుగుచుండెను, అపుడు ముదునలిడాసి 
భయముతో సాతీనికడకు. బరు గెత్తుకొనివ చ్చెను, 

““భగవానుంజా! వెండిసామానుల బుట్ట కనబడ 

చేదు, మూ రెజుగుదురా €” 

66 ౪c, 99 

“అమ య్య ! అది నాకుం గనరాలేదు, నాగుంజెలు 

కొట్టుకొ నెను,” 

ఆచార్య డాబుట్ట నిపు జే పూలమొక్క_లలో 

జూచను, “అదిగో! అచట నున్నది” అని చెప్పెను, 

“అది ఉత్తది, కొంప పోయినది! వెండిసామా నే 

మయినది?’ 

66ర్టీ బో | డానినంగతి నే నెజులనుుి 

“వాడే ఎత్తుకొనిపోయియుండును” అనుచు నా 

దాసి (ప్రార్థనామందిరమునకుం బరుగిడను. ఆ బుట్ట పడుట 

వలన నొకేపూవు తునిసెను. డానిమోం(దికి వంగి jos 

ర్యు(డు మూచుచుండెను, (పార్థనామందిరమున జీన్ వాల్ 
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జీన్ లేడు. వాని సామా నొకటియు లేదు, దాసి మరల. 

దోంటలోనికి వచ్చి యడుగుజాడలం జూశెను, పిట్టగోడ 

వణకు అడుగుజాడ కనివించుచుండెను, దాసి తిరిగివచ్చి యా 

నంగతి యాచార్యునకు మనవి వేసెను, 

అఆచాద్యండీటు లనెను : “ఆ వెండిని శే నుపయోగించు 

కొనుట తప్పు, అది పేదవారిది శాని నాదికాదు, వునమిశ 

కొయ్య చెంచాలను, కొయ్యగి న్నెలనుప యోగించుకొందము.” 

(పాతరాహారమునకు వేళయాయెను, “పాలకు గిన్నె 

లేవి?” అని దాసి యనెను, “ఆకు చొప్పలతో నరిఫుచ్చు 
కొందము” అని ఆచార్య (డు నుడివెను, ఇందులకాతని చెల్లె 

లేమియు ననలేదుకాని దాసి మా(త్రము గొణుంగుకొ నెను, 

వారు లేవంబోవు నమయమున. దలుపు చప్పు డాయెను, 

“లోనికి దయ చేయుండు” అని యాచాయ్య( డ నెను, 

మూవుడు పోలీసులు వాల్ జీన్ ను పట్టుకొని యాచాద్యని 
ముంగలికిగొనివచ్చిరి. వారిలో నొకండు-' స్వామి ఏష? 

మిగుల భేదముతో. దల వంచుకొనియున్న వాల్ 

జీన్ అఫు డాశ్చర్యముతో నాణచాభ్యుని దెనం_ గాంచి 

“ఈతడు సామాన్య ఉద్యోగి కానటు లున్నాండు” అని 

మెల్ల గా ననుకొ నెను, 

“సీ! సీ శెబులు మాటాడవలెనో తెలియదు, 

“ఈతడు” అని అనరాదు “సామీ” యనిగాని “దేవరా యని 

గాని *భగవానుండా అనిగాని వీరిని నంబోధింపవ లో నని 

పోలీసు బందీని హాచ్చరిం చెను, 

అఆచాద్యండు వడిగా వాల్ జీ౯ కడకు వచ్చి 
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“ఓహో నీవా? మరలవచ్చుట మేలేయెనది, ఆ రెండు వెండీ 

పనీ నంభములంగూడ ఏ కొనంగిలిని, నీ వేల చేకొనకవోలివి? 

అవి రెండువందల  (ఫాంకులు పలుక వచ్చును” అనెను, 

వాల్ జీ౯ అచాథ్యుని వంక నొకమాపు చూచెను, 

దానికి భాష లేదు, 

““భగవానుండా ! మేము పొరబడియుండవచ్చును, 

ఈత. డీ వెండిసామానుతో బెదుదచు జెముకుచుం బోవు 

చుండెను, మా కనుమానము కలిగి పట్టుకొంటిమి, దేనర 

తన కిచ్చినటు లితండు చెప్పెంగాని మేము నమ్మ లేదు” అని 

పోలీసు లనిరి, | 

“కాను, పొరపాటు జరిగినది, ఇతనిని విడువు(డు, 

మీ కొందటబకును మేలు కలుగుగాక” అని అచార్యుండ నెను, 

అంతట పోలీసులు నెళ్లిపోయిరి, ఇంట(గ(ల యాయ 

వారు టచ్చపడిరి, ఆచార్యుం డప్పు డింటిలోనుండి వెండీ 

'దీప్పస్తంఛములు తెచ్చి వాని కొనగౌను, యంత్ర వాలితుని 

చందముగా వాల్ జీ౯ వానినింగొని వడవడ వడంశెను, 

“తముుయణడా, కలవర పడకుము! నిశ్చింతగా వెళ్లుము, 

ఇంకొకతూరి యిటకు రానెంతువేని యీ తోటయంతయు 

చుట్టిరావలసిన పనిలేదు, వాకిటి తలువులకు గడియయుం 

డదు” అని యాచార్యు( డనంగా వాల్ జీన్ కు రార 

వచ్చినటు లాయను, అఆచాద్యు. డఫుకు వాల్ దీన్ కడ 

కరిగి మెల్లగను, గంభీరముగను ఇటు లనెను--** ఈ ధన 

ముతో నింక మంచివాండ నగుదునని నాకు మాట యిచ్చి 

నటులు మజవకుము.” 
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వాల్ జీన్ విని యూరకుం డెను, మాట యిచ్చినటు 

లతనికి గుజుతులేదు, అంతట నాచార్యు(డు మరల 

“నాయనా! నీ విశం గొలంది కాలముననే మంచివాండ 

వగుదువు, ఇంక నెంతోకాలము వెజుపు చేయ లేవు, నీ పాప 
ముల నెల్ల గాలించి నేనిదె జ్ఞానాగ్నిలో (చేల్సి తిని” అనెను, 

వాల్జీన్ నోటినుండి యొకమాటయిని పెకల లేదూ 

అతండు తూలుచు. దొ(టుపడుచు నా యింటీనుండి వెలుపలి 

శకెటు లేంగెనో చేవునే యెజుక, 

2 
వ) 

వాల్ జీన్ రోజుకొనుచు( బడ వెత్తుచుం డెను, 

మానవు జెవండును గనంబడని కాజుడవి దొరకునేని 

యతండు (బతికిపోవును, అది యుడనుండెనో వానికి. చెలి 

యదు, కానవునం గాననేంగులు తంగేళ్లుగ నతండు చౌడు 

లీయుచుండెను, ఎండ యెక్కెను, అన్న వేళ దాంటినను వాని 

కది తెలియలేదు, మనసులో నెన్నియో తలంపులు చక్ర 

ములన లె గిజ్జునం దిడుగుచుం డెను, పందొమ్మి దేండ్లు చెజ 

పకుటవలన నతనిలోని మంచితన మెల్ల మసియాయెను,. ఇప 

డది బయటంబడను, ఈ (పపంచముకం౦ కె జెజసాలయీ 

మేలు, అచట, దప్వునకు( బారావారు తన్నుదురు, లిండీయు, 

పడకయు, పనియు నివి యొక నియమమువొప్పున జరుగును” 

అని అతని కపుడపుడు తోంచుచుంజెను, అచటనచట 
నడవిమల్లెల తావి యతని నాసిక శెక్కుడు పని కల్పిం చెను, 

చిన్ననాండు తానా పూలమండల నజకుకొసివచ్చు టతీనికి 
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గుజుతు వచ్చెను, అత డిన్నీయని యనుకొనెను, చిన్న 

నాంటి తలంవులును, చేంతలును నతని కివుడు రుచింపవు, 

అత. జాపవ లెల్ల యు. బిచ్చివానివ లె. బోవుచునే 

యుండెను, మజటియు నతని మనోరణ్యమున నెన్నియో విష 

యములు బండ్రవ లె దిఠతగాడెను, తన మొదటి తప్పు 

,ఆ(కలిమంటకు రొబముక్క_ దొంగిలుట, ఇసుమంత యీ 

తప్పునకుం గాండంత శిశు, పందొమ్మి దేండ్ల చెజు, అట. 

జెప్పరాని భాధలు, వానిని దప్పించుకొనుటకు( జేయరాని 
రో(తపనులు, దాన చేవు(డు చేడను తలంపు. మనుజునిలో 

మంచితనమే లేదను నభిపాయము, అటుపిమ్మట సీ 

యాచార్య'దేవుని అంతులేని దయ, ఇవన్నియు నొకటి తరు 
వాత మజియొకటి లేళ్లవ లె. బరుగు తీయుచుండెను, 

(పొద్దు క్రంకంబోవుచుండెను, వాల్ జీన్ తిరిగి తిరిగి 

యొక చిట్టడవినడుమ నున్న మైదానము చేజకొ నెను, అతె, 

డలసిపోయను, అచట నొక రాతిబండ కనంబడెను, అతండు 

మూట (కింద. బడవె చి, బాణాక జ్ర నారాతి కానించి దాని 

మాద గూరుచుండెను, అతండు నలువై ఫుల. జూపెను 

గాని యొకపిట్టయుని లేదు, 

అంత. గొంతవడి కొక కుజ్జవాండు తనలో. డా నేదో 

పాడుకొనుచు వచ్చుచుండెను, వాని వీపున నొక పెట్టె 

(వేలాడుచుండెను, చేతిలో చికావు, పాడుచు నూరూరు తిరిగి 
పొట్టపోసికొనవలె నని వాని పూనిక, వాల్జీన్ వానిని 
గాంచెనుగాని వాండు వాల్ జీన్ ను గాంచలేదు, వాండు వచ్చి 

వాల్ జీన్ కు అడ్డముగానున్న యుక పొదలో? గూర్చుండీ 
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యలసనట తీర్చికొనుచు చేబులోనుండి యొక్ "రండు(ఫాంకుల 

నాశ్తెమును దీసి, సె కెగుర వేయుచు బట్టుకొనుచుం, బట్టు 

కొనుచు. బై శెగుర వేయుచు నాడుకొనం గడంెను, ఇటు 

లత. డెగుర వేసి పట్టుకొనుచుండ(గా నొకతూరి జాతీ యా 

నాగాము వాల్ జీన్ పాదముల కడకు దొరలుకొనుచు. 

బోయను, వాల్ జీన్ దానిని. (దొక్కిప ప్రైను, ఆ బాలు. 

డానాన్తాము నడకను చూచుచునే యుండెను, అందువలన 

లేచివచ్చి “అయ్యా ! నాగాము నాది” అనెను, 

“వీ శశేమి 2’ 
“జర స్ట 

పో పో, వెంటనే లేచిపో, దెబ్బలు తినందలంచుకొనని 

యెడల శతేచిపో,”” 

“తప్పక లేచిపోవుమునుగాని అయ్యా! నా రెండు 
(ఫాంకుల నాశెము...”” వాల్ జీన్ తలవంచుకొని కూర్చుం 

డెను గాని యేమియు. బలుకండు, 

“అయ్యా ! నా చెండు(ఫ్రాంకుల నాణెము నౌ కీండు, 

నేను 'వెళ్ళపోదును, బాల గష్టపడీ నంపాదించిన డబ్బు.” 

వాని మాట లరము కాసివానివ ల వాల్జీన్ తలయె త్రీ 

వాని శేసి చూచుచు నూరకుండెను, ఇంతలో నా కుజ్జండు 

వాల్ జీన్ లాగు లాగెను, అంతమాత్రమున వాల్ దేన్ 

ఇనుపకాలు కదలునా ? 

“అయ్యా! నా రెండు(ఫ్రాంకులు. ..” అని జెర 

వడ్చెను, వాల్ జీన్ అపుడు మొగ మెత్తి వానిని జూచి కట్ట 

లాగి “నీ వెవండవు!”” అని బెదరించెను, 
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న న క 

డే ననగా?” 

“నాపేరు జెరై౪ అని చెప్పలేదా *” 

“చెప్పితివి, చాలు, నీకేమి కావలయును?” 

“నా రెండు ఫాంకుల నాణెము, మీరు కాలెత్తు-చో 

నేను తీసికొందును.” 

కుజ్టండు కొంచమే యయ్యు వాల్ జీన్ కుం గినిసెను, 

అతం డిటు లడిగినను వాల్ జీన్ కాలె త్రమిని “మారు 

కాలు తీయలేరా మేమి?” అని వాం డ నెను, 

“సీ వింకను ఇక్కడనే యుంటివా? వెళ్ళవా?” 

అని వాల్ బీన్ ఉటీమెను, 

ఆ కుజ్టండు బెదరి వాల్ జీన్ మోము జూచెను, 

అంతట వడవడ వడశి చొడుతీయ మొదలిడెను, అత. 

చఅచుటకుంగాని, యెడ్చుటకుంగాని శక్తిని గోల్చోయెను, 
తా నెట కేంగుచుండెనో వానికి. దెలియదు. చాల దవ్వు 

పఠుగిడినపిదప దమ్ము తీసికొనుట కచట నాంగవలసివ చ్చెను, 

కొంత సేపటిలోనే అతం డడ పొడ లేకుండం బోయెను, 

సూర్యు డ సమించెను, చీ.క టు లలముకొ నెను, 

వాల్ జీన్ కు పవ లెల్ల తిండీ లేదు, పంగా ఎండలో తిరు 

గుడు, అతనియొడలు సలపరించను,. అంత నతండు లేచి 

నిలుచుండెను, ఏడను కదలికయు మెదలికయు లేదు. అతని 

వరా పంతీయు దనుదవుల. బడియున్న యొక పగిలిన కుండ 

మోద లగ్న మైయుండెను, నడుమ నడువు నతండు 

నిట్టూవ్చచుండెను, చల్లనిగాలి వీవందొడంగుడు నతేనికి 
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శాధ కలిగను, అంత నతండు టోపి తిన్నగా తీసికొని 

బొత్తాములు లేని చొక్కాను దగ్గజగా లాగుకొని మూట 

గొని ముందుల కూంగి కల్ల నానుకొని కొంచెము జరిగి 

యీవల నిలంబడెను, “ఏమి టా తలతల? రెండు(ఫాంకుల 

నాగామా? ఇది యేడడి?” అని అత, డనుకొ నెను, 

అతండు వెనుకకు రెండు మూ డడుగులు వేసి మరల నిల 

బడెను, అతని చూ పౌ నాగామునుండి మరల లేదు, ధగధగ 

మెజయు నా నాగాము చెజభౌసి వాల్ జీన్ ను కోరదూసఫు 

లతో. జూచుచున్నటు లుండెను, అంతలో నత. డేమను 

కొ ననోగాని ముందులకు వంగి వడశుచు నాగామును దీసికొని 

నలుబెనలం.  జూడణగడంలాను, 'ఎవడను లేద, చిశటి 

యెక్కు_ డగుచుండెను, చలిగాలి శ్రేగాను, అతడు జెర 

పోయిన దిక్కును లత్యుముగా( బెట్టుకొని యుజీకి చూచెను, 

ఎవరును లేరు. అతడు ఎలులో త్రి చర! అని అజ 

పను, మాటు పలుకు లేదు, 

వాల్ జీన్ మరల నణచి చెవులు జీక్కి౦చుకొని 

నిలువంబడెను, ఎవరును బలుకలేదు, ఎక్కడను మనుష్య 

సంచారము లేదు, ఆ చిమ్మ చిశటిలో కన్నుగాని, ఆ 

యడవిలో పిలుపవుగాని స్ అము; గాలి యింత చల్ల (దన 

మును గొనివచ్చి మేనికి. బులిమి యతనిని గడగడ 

లాడీంచెను. మరల నతండు వడివడిగా నడచిపోం దొడం 

గను, అతండు నడుమ నడుము నాంగయచు “జర్ర!” అని 

అజచుచు. (బత్యు త్తరము లేమి, మరల ముందరికి నడచు 

చుండెను. “ఈ కుజ్బవాండు భయముచే మాజాడకుండి 
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యుండును, లేక భయముచే. జాల దూరము పోయియుండ. 

చచ్చును” అని వాల్ జీన్ అనుకొ నెను, 

అపు డొక ప్రురోహితుం డొక గుజ్టముమో:ద నా 

దారినే వచ్చుచుండెను, వాల్ జీన్ వాని శెదురునని, 

నమస్కరించి. “అయ్యా! తమకుం బది పండెండేండ్ల 

కుబ్బవాం డెవండయిన( గానవచ్చెనా 17” యని యడీ7”ను, 

66 న్రేజ్సు 3 

“వాని పేద ఇర ఏ 

“ఏయుండునుగాని నాశెవదను గనంబడ లేదు?” అని. 

యళత. డ నెను, 

వాల్ జీన్ వెంటనే తన జేబునుడి కొన్ని. ఫాంకులు 

తీసి. “అయ్యా ! పీనిని బీదల కిండు ! అక్క్యునికి పది 

పం(డెం డేండ్లుండును, వీపున హార్టని పెప్పె, చేతల జితా 

రును ఉండును” అ నెను. 

“వద్దు వద్దు, నే నాతని, జూడ లేదు.” 

“పోనిండు, ఈచుట్టుప్రక్కల జెర్వై అను కుడు 

వాడు కలయా?’ 

““ఆ చేరవా. డీ, పాంతముల నున్నటులు గుజుతు 

వాలదు, వాం డెవండో భాటసారియె యుండును, పలు 

చోటులవా రీదారిగుండ పోవ్రచుందురు. వాల్ జీన్ మజీ 

కొన్ని_ఫాంకు లె త్రిపట్టుకొని “అయ్యా! చీదలకిండు” ? 

అనెను, వెంటనే మరల నతడు...“ అయ్యా | చేను 

దుష్టు:డను, దొంగను, నన్ను చెజపట్టుండు” అనెను, 

ఫవురోహితుం డీనట్టడవిలో నొక పిచ్చి వానితో కాల 
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వ్యయము చేసికొనక గుణ్బము నదలించెను, అది చౌడు 

తీసెను, 

వాల్ జీన్ తాను బోవుచున్న దారినే పోవుచు 

బోవ్రుచు “శెరై ౪!” అని కేకలు వేయుచుండెను, మాజు 
పలుకు లేకపోగా నెవరును నతనికి. గాన ఠా లేదు. చిన్నచిన్న 

చెట్లను జూచి జర అనుకొని యతండు డాపులకు. బోయి 

చూచి, చిన్నబుమ్సకొని మరల మార్గమునకు వచ్చెను, 

అమార్లము పోవంగాం బోవంగా (తిళూలమువ లె జీలెను, 

అపుడు చంద్రోదయ మాయెను, వాల్ జీన్ మరలం గుణ 
వానిని విలిచెను, అతని ధ్వని దిగంతములవటరకు. బోయెను 

గానిప్రత్యు_త్తరమును మా(త్రముతీసికొని రాజూలక పోయెను, 
అంత నతనికి బల ముడిగను, కూయిడుటకు. గాని, 

నడచుటకుంగాని, కాళ్ళే మీద నిలువంబడుటకుంగాని శ_క్రిలేక 

పోయను. అచట నొక చ[టాయి శానివించెను, అత. 

డెస్టైెటలో డానిమో(దం గూలంబ డెను, అనుకొపముచేతను 

సోకము చేతను నలిని నలిగి చుట్టు ఏీకుకొనుచు నతండు 

“వేను క్రిరాతుండను, పరమ కీరాతు.డి నను కొనెను, 

పందొమ్మి బండ్ల కిపు డొక్క మూ టఅతండు పద్ద పెక్టున నేడ్చెను, 

అచార్యుని యింటినుండి పరు వెత్తుకొనిపోయి ఊరి 

వెలుపల గాలి పల్చు టకు నిలిచినపు డతని శ మార్పు 

కలి7నో అతనికి. చెలియదు, “నీ విశ. నగొలంది కాలము 

లోనే ముంచివాండ వగుదున్స, ఇంక నెంచో కాలము చెజుఫు 

చేయలేవు, నీ పాపముల నెల్ల గాలించి నేనిదె జ్ఞానాగ్నిలో 

(చేల్సితినిఅను నీమాట లాతని చెవిలో (మోంగందొడగాను, 
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“పాపములు చేసిచేసి చేవుని దయ బడయుచో నా 

పాపికి గరువము కలుగవచ్చును, అంత నతడు మరల 

చాపాలకు భైరవుడు కావచ్చును.” ఈరీతిగా నతని 

నస్సులో చేవాసుర యుద్ధము చెల లేయచుం డెను, 

అత డిపు డిటులు నోరార నేడ్చినపిదప మనో 

భారము తగ్గెను, నే నిశ మంచివాండ నెటులగుదు నని 

యతండు వగచెను, ఈ (పపంచమున బక నేమి చేయ 

వలయును ? ఎటులు జీవింపనలయును ? ఈ మనుష్యు లంద 

టును సోదరు లేకాని ఫులులును సింగములును గారు అని 

అత. డనుకొ నెను, “ఐపోయిన డెపాయె, వ్రఫు డీ క జూ వాని 

"కెండు(ఫ*ంకులు. వల తీసికొంటిని ? చెజుసాలభో పుట్టిన 
బుద్ధి యిది, నేను దీనిని దీసికొనవలయునని తీసికొన తేదు. 

నాలో చేదో యం|త్రమున్నది, ఇది దాని పని” అని యతి. 

డనుకొ నను, : 

ఏపాటి చెడుపని యనినను అతినికి విర కికలిగెనా, 

అతనిలో దొంగబుద్ధి నశించెను. కావున నతడు తూలి 
పడినను లేచి '“జర్వై[”” “ఇర!” అని కూయిడుచు 
నతని నెమకం దొడంగిను, ఇటు లెంతెయో దన "వత శెను 

గాని వానిజాడ కానరామి నత. డొకచోం గూలయిడెను, 

అచార్య( డొనంగిన వెండి దీప స్తంభము లావెన్నెలలో 

దగదగ మెజుసెను, అతని మనస్సుగూడ తళుక్కున మెజి 

సెను. అతని కనులు మూతలు పడెను, బాల్ బీన్ 

మనస్సులో దూరదూరముగా నొక వెలుంగు ఉదయించెను, 

ఆ వెలుంగు వేండివెలుంగగువలెం. జీశటుల. జీల్చీ దారి 
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మాప దొడలగాను, 

అత. డటనుండి లేచి యీడశేంగనో, 'మీమివేసనో 

యెరికిని 'చెలియదు, నాంటి రేయి మూండుగంటల వేళ 

టపావా. డ'చాయ్యుని యింటి ముంగలినుండి పోయెను, 

అతీ(డు-_ “ఎవడో యొకండు భగ వద్ద హము ముంచు 

మోం రించియుండ(గా6 జూచితి” నని వక్కాణేం చను, 

ర 

పరాసుదేశమునకు రాజధాని యగు పారిస్ కు 

దాపున మ...’ అను నొక యూరు కలదు, అది నల్ల 

రంగునకును, నల్ల పూసలకును (బసిద్దము. 

వరోపాఖండమునం దొకవిధమగు రాతిని బొడిచేసి 

దానితో నొక నల్లరంగును జేయుచుండెడివారు, ఆరాతికి 

వెల యెక్కువ, కావున నందటును దానిని, గొన(జాలక 

పోయెడివారు, దానివలన నాయూరివారు కొందబు దానికి? 

(బతిగా నింకొక (క్రొ తరకప్పు నల్లరంగును తయారుచేయ 

ముదలిడీరి, ఈరం గనలురంగుతో? దులతూంగకున్నను 

చౌాకగాన పేదనాదలు దీనిచే కొనుగోలు చేసడివాద, 

1815వ సాలు చివర నొక (కొ త్తవాం డీయూరికి 

వచ్చి, యిం దనికి సొనను, అత. డీరంగు నాకలింపు 

చేసికొని కొంచెము పెట్టుబడితోం దానుగూడ6 జేయ 

నారంభించెను, కొలంది కాలములోనే కొన్నికొన్ని రనముల 

సంయోగముచే నతం డీ నకలురంగు ననలురంగుతో దీటు 

వచ్చునట్లు చేయంగలి”ను, దానివలన అనలు రంగేదియో, 



82 దివ్యజీవనము 

నకలు రలగేదియో తెలిసికొనుటకు ఏీలులేకుండంబోయెను, 

అతండు దానివెలను మిగుల. దగ్గం చెను, కూలి 

వారి జీతములు హెచ్చించెను, ఈకారణమువలన సీచిన్న 

'యూరి యాకారము మాెను, 

కొలందికాలములో నే యత(డు చాల డబ్బు కూడ. 

'బెక్సైను, వనివొాగులవా రందబజును బెద్ద జీతములవలన 

ఛాగుపడిరి, అత డీయూరికి నరికొ త్త, ఈయూ రతేనికి 

నరికొ త్త, అతని యూరు నెవరు నెబులగరు, అత 

డీయూరి కెటులు వచ్చెనో, ముం దీవ్యాపారమున నెటులు 

దిగనోో మిగిలిన వ్యాపారస్థులకంకు నెటు లెక్కువవాం 

జాయెనో యానంగతి యవరేకిని 'జలియదు, కాని కొంద 

ఆతం డీయూరికి కడుంగొలంది ధనముతో వచ్చెనసి 

వాకొందురు. ఎవరెటు లనుకొన్నను అత, ర క ర్మాగారము 

కట్టింప గలిగినంత ధనమును దిసికొనిశాలేదనుటకు నండి 

యముచేదు, అత. డీ యూారికి సేద్యగాండ దుస్తులతో 

వచ్చెను, ఇంతే ధనము గడించినను ఇప్పటికిని అతని దుస్తు 

లలో మార్పులేదు, 

అతండు సతుకట్టున నిళయూారికి వచ్చెను, ఆరాతియే 

'చానుహాలుకు నిప్పంబుకొనెను, పోలీను ఇన్స్ పెళ్ల వ 
కొడుకు లిరువు రందుండిరి, వారిని గొనివచ్చుట 'కెవరెకిని 

సాహసము లేకుండెను, అట్టి సమయములో నతండు వారిని 

(జితికించుటకు బగబనగ మండుచున్న నిప్పులలో దూంకెను, 

అందణును “అయ్యో, అయ్యో” అని అజుచిరి, అతండు వారి 

నమాంతేముగా నీవలి శెత్తుకొని వచ్చెను, అటుపిమ్మట నంద 
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జఅును మోపేశేసు, మోషే కేమి + అని అడ్లిగిరి, అతయ 

ఫాదర్ మాదలేను అని చెప్పెను, అతని తల యంతయు 

నర సెను, కన్నులు కరుణ మొబుకుదుంజెను, మొగము 

(పనన్నము, కాని అతని మనస్సు చింతాకులము, అత 

డందణతో నెక్కువగాం గలసి మెలసి యుండండు, అశిెనికి 

జేప్ట్ర మాప్రలు సికారువోవుట యన్న. గడుంగడు (6 బీతి, 

అతని రాకకు ముం దీయూ రొక పాడూన, అట్టి 

దిఫ్రుకు కలకలలాకు పట్నము, అతిండు చేసిన రం గై కోపా 

ఖఇండమున నింటి_టను బెజగాబెను, అతని శ ర్పట్టిది, 

సేద లందణకును నతయ (బతుకు తెరువ్ర మాప్రచుండేను, 

తనక ౫కు వచ్చిన యాడయువారుగాని మగవాడ గాని 

శాబయుర్రుగాని వై న నగుమొగములతోనుండ వలస జ్ 

యని యతనికి( బుస్టుదల కలదేమో యెవ రెజుంగుదురు |! 

వడా జేంస్లలో చే యతడు కొన్ని లతలు నంపా 

దించెను, గ్రామాభివృద్ధికొజకును, య సుఖము 

కొొటుకును తనసంపాదనో సగము ఇచ్చి వేసెను, ఊరిలో 

అసుష్మతై ఉన్న దను మాటయకాని యందు మందు 

మాకులు లేవు, ఇపు డితండు దానికి వలయు ధనమిచ్చి 
కొందజ వైద్యుల నేర్చాటు చేసెను, ఇవు జెందటు గోగు 

లకో అది క మాయెను, (ప్రాశేయారనియు (క్రొ త్ర 

యూర నియు ప త్తవము ఇపుడు య. 

చుండెను, య ప oS చెలకొలిపిన చ ఎస 

చుట్టును జాల నింక్లు వెలసెను, అవి అక్కడ పనిచేయు 

వారల యిండ్లు, అనన్నియు( గనిని మొక కొ వయా 

ఆ 

ఎ 
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రాయెను, అతని కశ్చాగారమునకు దవ్వుగా తొలి యక్ 

బడి యుంజెడిది, అ బడి పాడువజియుండెను, మావలేను . 

దానిని బాగువేయించుటయ కాక దానికి దాపుగా మటియొక 

కొత్త బడీ కట్టించెను, ఒకటి మగపిల్ల లకు; రెండవ 

దా(డుపి ల్లలకు, నర్మా_రువాొ రిచ్చు జీతములు చాలక 

పోవుటవలన నుపాధ్యాయులు వేటుపనుల చే పొట్ల 

పోసికొనుచు చదువు చెప్పుటకు మూలుగుచుండుట చూచి 

యతే(డు తేన సొంత డబ్బుతో వారిజీతము లెక్క_వచేసెను, 
అందువలన నూరిలోని పిల్లల కందణజకును చదున్రలు 

కలిగను, ఇందుల శెవశేని విస్తితులగుచో నతడు “చేశ 

' మునకు. జదువ్రులును, దాదులును రెండు కన్నులు సుమండీ” 

అని యనుచుండును, అతండు కుంటివారికిని, (గుడ్డవారికిని 

సాయమువేయుట కొక నిధిని, పనినాగులవారికి వేజుగా 

నొక వైద్య" లను కల్పిం చెను, 

మాద లే నిన్ని ధర్మ కార్య ములు చేసినందువలన 

నర్కారువా రతేనికి “మేయరు” అను బిడు దిత్తురని (ప్రజ లను 

కొనిరి, అది నిక్క_మే యాయెను, శాని ఆ మణునాండ 

అత (డు “నే నీ పదవికి. దగను*” అని మనవిచేసికొ నెను, 

1815 న్న శిల్చ(వదర్శెన మొకటి జరిగెను, ఫాదర్ 

మాద లేను కొన్నికొన్ని క్రొ త్మక్రొ త్త నిల్పములు చేసీ 

చూపెను. ఇట్టి విశేషము లెజిగినవాం డగుట తెలిసి రా 

జతనిని మిక్కిలి నమ్నూసిం చెను, పీదప రాజపతమునుండి ఆ 

సమ్మానముకూడ వచ్చెను, అత డడియు వలదని వేయడు 

కొనను, దానితో నతనిని అధిశేపింపవలయునో, లేక 
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యాదరింపనలయునో యొవరికిని చెలియ లేదు, 

లోకులు తనకు. జేయు శెరవమునకు, న్నన 

తెలుపుటకు? గూడ. తీరిక లేనన్ని పను లతనిని క ల 

యుండును, శత్రువుకూడ. (బేమించునంత వినయాదా 
రకము లతెనికిం గలను, స ని వారి కెల్లరి నును 

అతిం డనిన (ప్రాణము, వా రతసికి నమస్కారము చేసిసస్పు 

డెల్ల నతంయ విపాదమును( గాంభర్యమును జెందుచుండును, 

చేశమునందంతట నతని పేడ (మాంగలగ నే నంఘమునందును 

అతని గారవమున కు మేరలు దా.కును, వా రతిని 

“మసియోన్ మాదలేన్ * అని గౌరవ పూర్వకముగా వ్యవసా 

రంపం దొడంషిరి, అతని పనివావ మాతేము ఫాదర్ మాడ 

లేన్ అనియే వ్యవహరించుచుందురు,. ఆ పలుకే యతశేసికి 

నంతోపషజనకము, 

చుట్టుపక్కల యూరుల వా రంద అతనిని మా 

యూరికి రమునిన మూ యూారికి రముని ఆహ్వాసింపందొడ 

గరి. గొప్పగొప్ప ధనికులభో నతిని (పటిష్ట వ్యాపించెను, 

పని భాగులనాథ కూర్చుండి “ఆ పని అటులు, ఈపని 

యి£ఓుఎలు అని చెప్పకొనుచుండు ముందుగదిలో నిఫుడు 

లషాధకారులు ఓీలగముండి మో వ్యాపారములో మేమును 

లశ్లు పెట్టుబడి పెట్టుదుము, మాకును వాహాలిండు అని 

అతనిని (బార్జించుచుండిరి, కాని యత డీకొన లేదు, అది 

చూచి లోకులు “ఇతడు అం అనిన ఢ అన లేడు, 

ఇతెని యిశ్లేడనో, వాకిలియేడనో! ముందితం డేడ నుండెనో, 

యేమి చేయుచుండెనో ? ఇతనికి మర్యాద కలవారలళో 
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తావులేదు. నట్టి బర్భడంయడి అని వాపోయిరి, అతండు 

శదలకు రెంసు చేతులతో నీయంగా వెద్యళల మీద 

వెద్య ఛాలయు బడిమో.ందబడ్ యు. గట్టంపంగా( జూచి ఆ 

తోకు లే “గొప్పవా డని అగి వీంచకొనుట కితండిటుల ధన 

వ్యయము ee డనియసిరి, రొజు సమ్మానించినపు 

డతెం డందులకు చే నసర్హు (డన ని మనవివేయంగాం జూచి 

యూ లోకు లే వీ(డు పట్టి హుం” అని యనిరి, అతే(డు దిర్మిన 

లతో పాటు జివిక తనపని ఆ లోకులే 'యితే(కు 

లోఫి” యని మోడిపోసిరి, 

చూచుచుండగా జూచుచుండంగా నయిదా జేంగా 

దొరలిపోయెను, ఈ లోపుగా నతండు చాల ధర్మ్శశార్యము 
లొనరించెను, నాజు మరల నతనిని “మేయరు” గా నిర్వ 

చించెను, ఇవుకుగూడ నతండు *నే నిందులకొం దగి”నసి 

వెప్పుకొ నెను, కాని లోకులందణును జేరి మీ రీ పని కంగీక 

రింపవలయుినని పట్టు పట్టిరి, దాన నత. డెట్టులో సమర 

వలసి వచ్చెను, 

ఈధనముగాని, పు మట యతని మదిలో 

చేమా(త్రము నహంకారమును చొవ్పింపలేకపోయెను, అత, 

డీయూరికి నేవేపముతో వచ్చెనో నేంటికిని అవేపషముతో 

ఉనే యుండెను, ఒక మొద్దుటోవి, చీలమండలవజుకును 

(వేలాడు నొక ముతీకకోటు, దానికి (కిందినుండీ మోంది 

వజకును బొస్తాములు, అత, డీవేపషముతోడ నే మేయరు 

పని చేసికొని సాయంనవమయమున నొంటరిగా నేశాంత 

(ప చేశమున6 దిరుగాడంబోవును, అతం డెవరితోడను ఎక్కు 
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వగా మాటలాడండు, తిన్నెన నేని నుతించినచో నతం డట 

నుండి తొలంగివోవును, లేడా (పసంగాంతర మారం౦ళిం 

చును, అతిండు (ప్రాణముబువిచ్చి నవ్వును. NEB 9 

నలేడు చదువుకొనును, ఫు నకమసిన సతొసికి( వీడి, అనం 
క్ొక్ష చిన్న క్రోశాగారము కలకు, అుగు మంచి స్పెన 

కములు కలన్ర, పేరు వచ్చినకొలంది సతియ పని తిగ్గించుకొని 

జ్ఞానారనమున శే కాలము వినియోగించుచుండెను, చ9 

విన కొలందియు నతినికి వినయమున్సు జూగృతియు, ననూ 

యిక తయు. బెచ్చు పరు దొడలగాను, 

విహారమునకు. బోవునవుడెల్ల నతం డొక తుపాకిని 

గూడ బట్టుకొని పోవుచుండునుగాని డాని నెవుడును నూర క 

'పేల్చయ. అక్కజ యగునేని యతని గుటీ వమ్ముకాదు, 

అతం డెపుడేని యొకవిట్టనుగాని, పెంపుడు జంతువును గాని 

కొట్ట లేదు, అతనికి [పాయము పడమర తిరిగినను బలము 

వమూశత్రి ముడుగలేదు, నేనింత గొప్పవాండ నను గరువ 

మతెండెజటులగడు, ఎవరిగుజ్జ మేని (కింద. బడిపోయినను, 

ఎవరి బండిచ[క మేని బురదలో. గాఠుకొనిపోయినను అతే(డు 

బుజను వేయుచుంచెడివాండు, బెదరిన యె ద్ద చేని తోశ 

మెట్ట యుస్తుకొని అడ్డము వచ్చినవారినెల్ల. (గుమ్ముచు 

జంశకెబువేయుదు పఠుగౌత్తుచుండె నేని,  యతం డెదురుగ 

బరు? త్రి యగరి దాని కెండు కొమ్ములను దన రెండుచేతు 

లతో. బట్టుకొని గీరుక్కున వెనుకకు మరలించుచుండును, 
రస్తాపై  బోవునపు డతండు నిండు జేబులతో. బోయి, ఉత్త 
చేతులతో నింటికి వచ్చుచుండును, ఊరిలోనికిం బోయినపు 



డెంచణలో. బీదలు అతనిచుట్టు మూల౮,నంతటచే వారల 

మొగము వేంటంత అయ్యడిద 

ఈయూారికి రాకముం దతం డెచటం గాయురముం జెడీ 

వాంవో, యేమి వేసెడివాణో్ యది యిరికిం 'దెలియకున్నను 

అతని వర్తనమే యాయాగంగతులను చెప్పక ఇ ప్పడ్ది, 

నీలయవిన నతసికిం బల్లైలగోని నంగతు లన్నియు గరతలా 

మలకము, అతసికి సేక్యము తెలియును. పంట లెక్కు_.వ ప కరత్ 6 

చుట తెలియును, కుటీర శిల్పములు తెలియును, వేయేల! 
అతండు గారబళలాపతీఎ పను లన్నియు. జేయంగలండు, అతండు 

తనకుం ₹లిసిన విషయము లొరులకు. జెన్నీ ఆఉపకరించూను, 

/ ఈ బపంచము హ్ డ్డ చేది య తేద అవసనుబలి 

అ ) ఫక్ ని న చ్చును అసి యెల్ల ప్ల 

చుండును, 

విల్ల లతని మనసార (బేమింతుఠు, అతిసిక్సి బల్ల 

లన్న "దేవరలు, అతడు వారి కాటకాయలును, తినుబంచ 

ములు నిడుచుండును. తిన చుట్టుపక్కల నెనశేని చనిపో 

వుచో నతండు శవనత్కారమున క్య్గగయాయి. చర్చికి 

ఎప్పుడు నతంయ మానడు, అతం డిటు లెన్నియో సత్మా_ 

ర్యములు చేయునుగాని వానిని (పకటము చేయ (డు, 

అతండు భాగ్యవంతుండే కాని సుఖవంతు(డు కాండనిపించును, 

అతనిసంగతి అద్భుతేమనియు, “చూడ దొడ్డ; మంచఫుకోడు” 

అనియు కొందజందురు. అతని పడకగదిలో నొక మెత్తని 

పతుప్రగాని, యొక వెలగల మంచముగాని లేదు, ఒక బల్ల 

మింద మాంగువాటిన శెండు దీప స్తంభములు కలవు, 
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రీలించి చూచినవాలు అపి వెంచేవసి వన్షంతురు, 

1821 సంవళ్సిరము మొుదకి డినములతో డీ.’ 

ప త్రీనమున షట | ఫ మి౭ సులు యుక్త వ చెందనని 

i Gs 

సలీసెను, ఎనుబది? యేంక్లు దాను ఆ అమహాత్ము (ను ము కీ? 

నాందుటకుముంహుం అంధుల జాయనుగాసి యుపభారము 

చేయుటకు కేశా లుంటుటవలనం గప్టములపాలు కాలేదు, 

అపవ-గతి వెలియంగ సే నుసియోగన్ నాద లేను మిరి 

సస మ్మ ె క ల. ప్ర 

కొను, Fg ఎం డాని Fe RS అరలు తీపికి, ఈ మా 

న కినుకును, ఈ మిర్ముయుకిను వో గాసి చుట్లరిక మేదో యున్న 

కొసి కొండు భి వించిం సెసినలన వారికి వాద లేను 

మూంద మడ్ కొంచె మెక్కు.న భక్తీ కెలి7ను. ఎవరయి 

నను బిగ భగవానూూకు తమ కేమి కావలెను?” 

అని యనడుఖుచో ో అయ్యా! నా శేమియుంగాయ”*”ి అని 

త్ర ఆటా. అశ అశ న్ TA) ముగ  సిలనిసంసుఎం తొడుగు 
ణు లాలి 

a దీ 
అతు వపను. * బుఎంలగసచో మూ శెంనుల క సల్ల 

ద స్తుఖు వేసికొంటికి?'” అవి యకుగుచో * నేరు చిన్నప్పుడు 

"దేవర వాక బల ఎని? అసి మూదవేను (వతు వి త్రరించెను, 

nn 

౨౩ 

ఇంత తోకప్రియం డయినను ఇతనికిని గొందణు 

శత్రువులు లేకపోలేదు. వారిలో ఫ్రోశెల్యాన్ అనువాం 

తొకండు, అతడు ఆయూరిలో. దొల్లిటినుండియు ఇంగ్నీషు 

వారి నల్ల రంగువంటి నల్ల రంగును, జర్శన్వారి నల్ల పూసల 

వంటి నల్ల పూసలను జేయుచుండెను, మాదలే నీయూరు 
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(పవేశించి ఆరంగును, అఆపూనలును జేయ మొదలిడిన 

తరువాత ఫోలే శల్యాన్ వ్యాపారము పడపోయను, దాన 

నత. జాపని మానుకొని బండితోలుఫొని (బకుకవలసీవ వాం 

ఉ యను, చు (గా వార్లకము, మాదలతేనువలనచే తిన కీ 

గ్గ ఫ్రములు కలి?నని ఫో లాగ్ అతెనికి గర్భకత్రువాయను, 

పాంశు" అను నొక యామె మాదలేనుకు పరను 

శత్రువు ఈమె పవ'సుచేశమునకు రాజభానియగు 

పారిస్ కుటోయి అచట. గొంతకాల ముండెను, ఆమె కడకు? 

జక్క-నిది, (బతుకు వెరు వేమియులేదు, పైగా కోజె త్తను 
కూతురు, డానికి మూూ(డేండ్లు, న్య(గ్రామ వ మగు *మ., క 
చేరినచో చెబులేని (బతుకవచ్చు ననుకొని యామె తన 
శిశువును మోసికొని రాజూలక తటపటాయించుచుండెను, 

ఫాంమైన్ నివసించుచుండు నింటికి దాపున శేనార్ట్ 
కుటుంబము నివసించుచుండెను, తెనార్డ్కి ఇరువురు బిడ్డలు, 

తేశార్డ్యును, అతనిభార్యయును దమపీల్ల లను జెవమురు సత్తు 

రుగా es ఫాంకైన అది వనీ తెన ఛాలి 

కను గూడ వారికి నాక నొనలి, దాసికీ వారు కోరిన 

ధనమును పంప్రచుదు నని ఒడంబడిక చేసి న్వ(గామము 

చేరుకొనెను, అచట *నో యనువా శెవరును లేమి 

ఫాంశైను మాదలేను క ర్భాగారమునం బనికిం గుదిరెను, 

"తాను సంవాదించిన ధన ముతో. చాను (బఫ్క్, యని 

కూ (తునుగూడ. బోవీ.ంపవ లెను. దానంజేసి యామ 

మిగుల (శద్ధగాం బనిచేసి యెక్కువ జీతము నంపాదించుచు 
నందులో( జాల మీగిల్లి కూూంతుకొ అకు. బంఫు చుండెను, 
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ఇది మిగలిన పనివారికి? దలపో టాయెను, అంనొవలన వా 

రండును గలిసి మే స్త్రీతో నామెమోయడ వాల చాడీలు 

వెప్పుచుండ్రి, అతండు వారిమాటబు నమ్మి మాద లేనుకు( 

్ కప్పక య్ యామెను పనినుండీ తొొలగం చెను, మాడ తేనే 

తినను భోొలశగించె ననుకొని యామె యతని వ గ న్. కను, 

మాద లేనుకు పోలీసు ఇ౯ శ గ్ (డు షర 

గ త్రువు. ఇతని కిక స్పక్టేరు లందటథో మంచి పే కున్నది, 

వలనలా నితడు మంచివా రెవరో, చెడ్డవా శానళో యి శ్ట్రే 

క నిపట్టంగ లండు, వతం డెన్నాళ్ళే (క్రిందం జూచిన మొగముల 

నేసి యుసుమంతలో, బోల్చంగలండు, చెడ్డ వారి నందణను 

న్యాయ ప్రకారము దండింపవలయు ననియు, సఖ్టుచేయసి చో 

వారు మంచివారు కా-జూలరనియు నతనియూహా, న్యాయము 

నవ్ రాల నడిపింపవలయు నని యతసికి( బట్టుదల, 

మాదలే నీయూరం (బవేశి)చి ధనార్భనము చేసీ 

చేరు (పఠిషఘ్టలు సంపాదించినపిదప దేవ రిచటి 'కుద్యోగము 

నకు వచ్చెను, మాద లేను మోము చమూాచినంతమా(తేమున 

దినటు శెన్న(డో చూచినటు లతనికి నసందియ ముద నెను, 

కేవ రొకసారి వెనుక జీన్ వాల్జీన్ ను జూచినమాట 

నిక్క_మే, మాద లేనులో నతని పోలిక లుండెను, జీ౯ వాల్ 

జీ౯ శచెజబు'సిన వీదప మరల నొకతూరి దొంగతనము 

చేసెను, కావున నతండే యితిడయినచో నితెనిని బట్టుకొని 
ధర్మమును నాలుగు పాదముల నడిపింపవచ్చును, శంతియ 

కాక్ జీ౯ొవాల్ జీ౯ను బట్టుకొనం గలిగినచో. దనకుం బెద్ద 
యుద్యోగము తేప్పక్ర రాలను, 



మ శం లమ 
ఆ 

కసం AN CIS ట్ర్ 

వంత ధనికునకు, మ ప్రటవాం యజ జి wu 

బుని, కావ్రుస మాదశేనుప జేవరుకు నందియ wre 
టు అ 

యాయను, (కమ్మక్రమముగా నతియ మాదలేను పృఖ్లు 
6) 

పూర తరములగురించి సాంగోవాంగముగా గనుంగొన, 

వొడంగను. వలీసివంతివటుకును య తేన 

కారుల కాసంగచులు 1 వాసి పంపుచుం? 3 | 

ఇటు లుండంగా వొననాలయు స బాప 

నొక బరువుబండ బురద గ గూరుకొసి పోయను, గు 

లిగపక్కా్లలం బడ్పోయిను, బండ్వాంచు చక్రము. (కిక? 

బడెను, ఆకల ఫా శెల్యా౯ా, జను లాబండ్ మ్మూను 

మూ గుభాముల నావలికి లాగివేసరిగాని యె Ee 

బండినిగాని, ఫొతెల్యాలానుగాని దూాషరబురి. _ అంతలో 

జేవ రచటికి వచ్చి చూచి బండి నెత్తట కొక డాకిని 

Gre (పక్కి_వానికిం జెప్పెను, వాండు దాసిని దచ్చుటకి 

బరు 7 త్తెను “చచ్చితిం జచ్చితి, బండిని లేవ నెత్తుల” డనీ 

ఫా శెల్యా౯ కూ పే క్పైను, 

అపుడు మాదలేను వీకారువెడలుచు జనులు నామ 

దాడిగా. దిరుగుచుండుట కని తానును అచటి కరిగి చూచి, 

“జ్లాక్టీ యేేని కలదా ోయసి యడిగెను, 
“తీసికొని రాంబోయిరి” అని యొకఠ చెప్పిరి, 

“వారు తీసికొనివచ్చుట శెంతనేపు పట్టును ? ” 
కుం కొలిమికడకు వెళ్ళిరి, ఒక పావుగంటలో 



రాగల” 

క ఆంతివ్యా కని పవని కూ*రుచుంకుటకు పీలు 

లేకు, చక్రము డిగంబడిపోవ్రుచుళ్న", మునలివాండు వినరు 

వెళ్ళి చచి పోవును ఆామ్ము బలమును, ఆకార గురయ! 

గలవా జెవేని వెంటనే బురకదో దిని బండి యు నల 

యును, ఇఫ్లసు వెంట శే దిగి యెగా" వానికి పది లూమూ లిచ్చె 

దను” (లూమూ అనగా సుమూస 15 రూపాయలు అని 

మాదలేను భూోషీంచెను గాని అందు డిగుట శెవరును 

నాఫాసింవంజాలక్పోయిడి, *ీ ఇదవది లూమూలు”” అగి 

మాదలేను మరల ననెను, దానకిసి ఎవరుకు గదలవేను, 

“ ఉపకారబుది లేక కాదు” అని ఒకమాట విస 

వచ్చెను, “వాదలేను మెడ వములంచిచూచెను, జేవఠరు మరల 

సియుల నెను... ఈపని చేయంగలవాండు నాయజుకళో 

నొకంజే, ఒకండనలా నొకండే, అతం డొక బందచాకోరు.” 

మేయరు ఆచి చూచెను, 

“అతండు తుగోన్ చెజసాలోో. ,.....”ఈ మాట 
లతో మూదలేను వెల వెలబోయను, బ 'డీచ[ కము కొంచెము 

(కిందికి (కుంగను. “నా కూవికియాడుట లేదు, నా(ప్రక్క_ 

బముకలు పటపటలాడు నున్నవి” ఆని ఫో శెల్వా౯ లబలబ 

లాడెను, మాదే నొకసారి 'జేవరువంకను, ఒకసారి యే 

మియు( జేయ (జాలక చూచుచున్న జనమువంకనుజూచి బండి 

(కిందికింటోయి వీ.పొగ్గి రెండుసారు లెత్తెనుగాని అది కతి 

రెథమా లెను, చుట్టుపక్కల నున్న వారందటు క అయ్యా! 
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బుడి మణీకొంచెము దిగపోవుచున్నది, మో రిక నీవలికి 

కశావలయునుఅని అజచుచుండిరి, ఫో శెల్యాల “ నేను చచ్చు 

మునే యున్నాను, మోాచేల యీ యాపద”. బడవ లెను ? 

మీ రొడెక్కుండు ” అని మూళల్లెను మాదోేను వారి 
మాటలువినక దమః బిగబట్టి “శాయి మొక సారి ఎత్తేను, 

బండీ బిరాన కోచెను. అందును ఫో కః ను బయటిక్షి 

లాగి, మూద లేను ౫ డ్లైక్కి నిలువంబడెను, అతనికోటు చినిన 

వోయను, లాగు బురద యాయను, అతని మోము చెపు 

రోడెను, ఇంతలో ఫో శల్యా౯ మాద లేను ముగలికి వచ్చీ 

మోకరిం చెను, అవు డతం డొెక దివ్య బాధను విధిపూర్వక 

ముగా ననుభవింపంగలి న తృప్తితో నతని నాదరించి తనశేసి 

అ చేపనిగా చూచుచున్న చేవరును నిర్ణలముగ చూచెను. 

ఫో శెల్యాన్ ఒడ లెల్ల పూన హూన మాయెను, 

అతడు నూదచేను వైద్యశాలలో .చీరుకొ నెనుగాని అతని 

కాలుమా (తము సొట్టపోయెను, వమూదచే నాతని పారిస్ 

ప తనము తుటతుడ నున్న యొక్ “కా న్యం టు 
Mar.) (I) 

(Convent) లక్ తోంటమాలిగా( బని చేయ.బంపెను, 

పని పోయినపిదప ఫాంశమైను డబ్బు ₹క మిగుల 

చిక్కులపా లాయిను, తన చక్కని వెడ్రుకలను కత్తిరించి 
అవా 

నవరములు చేయువానికిని, అందమగు ముందుపల్లుల రెంటిని 

ఊడనొటించుకొని పలుకటువానికీని అమి ఆ డబును 
లు గట బి 

తెనార్ కు. బంపెను, అత. జమె చేలవిసా మెల గుల గుటగం 
Ce en య లు 

దిని ఎంతపంపినను వాలదనియు, మరల. బంఫుమనియు వా ర్ల 

మోద వార్త పంపుచుండెను, 
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ఫాంన్రైనుకు పసి యక్కుడిగుటవలన జబ్బు సను 

OG నాము ముక నాల జెచటేేసి పవి దొరకు 

నేమో యని ఇల్లిబును తిగుగుచుంెను, ఆనాయ చలి గడి 

గడ లాడించుచుంపను, ఒక్ ముర్మ్శాద్రం శామెను జూచి 

కొప్పుకోతికును పంటితీంతకును గోసి దుశ్భాషలాడి కొన్ని 

మంచుగిడ్డలం బెచ్చి కంక ప దేశిమున( బులిమెను, ఆమె 

యా భౌిధ క్ ర్యంజాలక కీనిసి యా తినిటోవి లాగి [కీందండ 

వయిచి ముక్పైను. ఇంతలో "చేవ రచటి॥ి వచ్చి యాకును 

బంధించెను, తోడ నేమి జరగెనో యతం డెటుగంయు, 

'వేపఫాపలు కలవాండు ర్ష్టుయ కాంజూాలండని చేనరు 

నమ్మిక, కావున. ఫంయైను పోలీనుస్టీవునుకు నడవవలసి 
వచ్చను, అచట నామె కాటునెలల శికి విధంపంబవెను, 

అఫు డ' మె కనధముందు (మొగ్గలెల్ల (బడీ. క అయ్యూ | 

నాబిడ్డగతి యెమగును? తెనార్డ్క్ నూరు[ఫాంకులు పంప 

నిచో నది చచ్చిహోవును”” అని మొర పెక్టైను, “ ఆన.గతి 

మాకు తెలియదు, అటునెలలు సికుశిక్, తెలిసినడా? 

వటి మాటాడక,”” 

“అయ్యా! నన్ను వీమింవుండు. నాకు జ్వరము 

పనికొజకు పారాడుచుంటిని. ఈ చెనంటి యెటనుండి 

వచ్చెనో నన్ను. జూచి కాటుకూ(తేలు కూయంజొ చ్చెను, 

నే నందుల కోగ్చికొంటిని, తుల) డీచలిళో మంచు 

ఫులిమెను, దాన నేను కిసిసి యీపని చేసితి, ఇది తప్పే, 
అతనిని తిమాభివ. వేయకొందును ఈ యొక్క నూబణు 

వూ[తము తమింపుండు, నేను పనిపాటులుచేసి తవాక్ష్కి 
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సూరు[ఫాంకు లంపనిచవో నూయవ, కోకతు మృతి చెం 
స్ట లీ రీ 

దును, ఈ! ఏ చెప్పిన దంతయు వింటిని. ని కాజు నెలలళిత్ష 

తప్పను... చేవుయగూడ నిన్నీశికను-డి. తప్పింపలేడు” 

అని జేవ ర నెను, | 

వోలీసుబంటు లామెను చెజప్త్రుటకు. బోవుచుం 
డా “ఒక నిమేవ నూంగుయ [” అనుళూట విన. 

బజెను, వెనువెంటనే మాద కేను కనంబజెను, చేవడబేచి 

టోవితీసి యెటులో నమస్కరించి “అయ్యా! దయ 
యుంచి తమ రీవిషయములో...” అని యేమో చెప్పం 

బోవుచుండ(గా ఫొంమై నొక్క పెట్టున NEA ఏలా 

ఉదారక(డవు?'” అసి అతని మొగముమో:ద నుమి సెను, 

ఓ అయ్యా ! దయయుంచి యీసును వికుదల చేయం 

గోరెదను *” అని మాదే ననెను, 

ఇందుల కందణును అశ్చర్యపడ్రి, వీడుగు పడునను 

శంకలో పూలు పడెను! 

శేవ రామును విడుచుటకు తటపటాయిం చెను, అపుడు 

మాదలేను “ ఈమెను వదలు” అని అధికార పూర్వక 

ముగా బలికెను, జేవరుకు వదలక తప్పలేదు, 

వీమృట నామెను నూదలేను తన యాసుపతికిం 

బంపెను, ఆమెకు ద్వ మంకా పొంకోలుగా. గాసెను, 

ఆ మటునాయడు చేవరు కచ్చేరికి వెళ్ళి మాడ లేను 

ముందు చేతులు కట్టుకొని నిలువ(బడి “అయ్యా ! నే 

నొక పొరపాటుశేసికిని, శే ని యుద్యోగమునకుC దగను, 

నన్ను. దొలంగింపుండు” అని వేయుకొ నెను, 



వపపా సాక తము 47 

“ఆది యేమి?” 

“న సొశానొకపుడు జీన్ వాల్ జీన్ యను నొక గజ 

దొంగను జూచిలిని, అతంస చెటు ఛభాసెను, గాని వీదప, 

మరల దొంగతనము చేసెను. మిలే నతని పోలికలున న్నవి, 

నే ని సంగతి సెయధి కారులకు, దెలిపితిని, 

“రద యిటులుండిగా పారిస్ ప త్రనమున నొెకండు 

దొంగతనమునరకు బట్టుపడెను, అతండు జీన్ వాల్ జీన్ 

యని తోడి ఖైదీలు చెప్పిరి. నేపా విచారణ అచటం గా 
నున్నది, పొరపాటున నేను మిములను వాల్ జీన్ యని 

సిరూపించినందులకు నన్నీ యుదొ్యోగ మునుండి యూడ్చి 

వేయుండు, ఇట్టి పారపాటొనరించువా. డేయుదో్యోగమున 

కసర్షుండు” అనెను. 

“ఏమి ?” అని దీర్ధము తీసి మాద లేను... ** 

దొంగ కేపి జజుగును ౪” అని అడిగెను, 

“యావజ్జీవ వక్ష? 

“అచ్చా! న సరికాని తమదగాడ విచారణ నమయ 

మున నుండవలెను కాంబోలు, దయచేయుండు.”” 

“నన్ను దీసివేయుట మాట?” 

“దాని నంగలి తెరువాతే,”” 

జేవ వెళ్ళిపోయను, మాద లేను వ్యాకలతతో 

పనులు ముగంచుకొనియు, సనులు ముగించుకొసకయు 

బయలు బేజటీవోఎయి. అతి క షముమో:ద క్ ర్ట వేళకు హోజ 

రాయను, “అయ్యా! దారిఫోం బజియున న్న్న పండ్డమండను శ్రీస్టీ 

కొంటిశే కాని నేనే తోటలోనికిని అడుగు పెట్టలేదు, ఏ 
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మండ మోందను చేయి వేయలేదు అని ఆ నిరపరాధి మొర 

న పోలిసు లఫుడు మూన్ఫృరు సొాశ్వులను హాజరు పెట్టిరి, 

““ఇపై(డే జీన్ వాల్జీనే ” అని వారు వక్కాణించిరి, 

జరీ వారికీ రిక చెప్పంటోవుచుండంగగా మాద లేను 

లేచి...“అయ్యా | నాదొక మనవి, అతేయ జీన్ వాల్ 

జీన్ కాగు, మజినేను, నేను తులోన్ వెజుసాలలో పంద 

"బేంక ద్దు ని, విడదల రతిని, మిరి కో: లుభగవానుని ఈ. 

దొంగ తేసము చేసితిని. వారి యను[గహమున నా జీవితము 

మా తెను:, ఆ దొంగతనమునకు శికీపొందవలసిన కర్శ విస 

నా కున్నదొ” అనెను. ఈ మాటలకు జేవరు మొదలుకొ సి 
జడ్లీ వటకు అందటును తెల జెలబోయిరి, 

“అయ్యా! నాకు కొన్ని పను లున్నవి, నా యనికియు 
నా మవికియుం డమ Ye జిలియును, తమ యాజ్ఞకు 

బద్దుడను, సెలవు” అని మాడలేను కోర్టునుండి నిర్లమిం చెను. 

ఆ వుబునా(డే అత(డు ఫాంమైనును జూచుట కాసు 

ప।తికి, జనెను, అమె యొడ లెజటులదు, అట్టి స్థితిలో 

నామె మాదళేనును మూచుచుచే యిటు లనెను.._ “ఈ 

రేయల్ల నా కలలో మోరే, ఆహా! మీ తలచుట్టును ఎంత 

క పరివేషము! కొని అయ్యా ! నా బిడ్డ కో జెత్తువూట 

యేమి? మాట దానిని. ప. య బాసట 

నిన్న ws రనుకొంటివి, తెనార్ పంపలేదు శాంబోలు, 

మో వెంట పణపుమని చీటి త. ఇదిగో తీసుకొనుడు” 

అని మొక చీటి మాద లేను మాందం బడవయిచి , “అయ్యో! 

మోగు తీసికొనివచ్చి 7 నాకు జూస్పనురని అనుకొంటిని” అనెను, 
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అంత వైద్యుం డడ్జుసొచ్చి “అది యేమి ? సీ బిడ్డ 

దాగరముకడ నున్నదొఅని అనెను, 

ఫాంశై౯ మొగ మంతయు సంతోషమా యెను, కాని 
యామెయూర్సులు సిలిచిపోయెను, మాదలేను భగవత్ 

(పార్థ నకు మోా(కరించను. 

అపుడు జేవరు మాడలేనును పట్టుకొనుటకు వచ్చీ 

ద్య్వారముకడ నిలిచియుండెను, మాదలేను లేచి జేవఠను 
జూచి నేనింక మో చెకొద్ది కుచమను” అని పలిశెను. 

తుభోన్ చెజసాలవంటి పాడు చెటనాల యూజగతిలో 

"లేదు, అట బందీలు దురదృష్టవంతులు, వారిని జతలుగా 

నేర్చజచి చెతీయొక కాలును గాలుసులతో నంటంగట్టువురు, 

ఆ గొలుసులతోడనే వారిచేత ఓడీలలో ఎగుమతులును, 

దిగుమతులును చేయి.ంతువ, వారు తవ్పీంచుకొసి పోదు 

శేమాయని కొొందటు వారిమిోంద తుపాకులు బాజచేసి 

'పేబ్చుటకు సా నుందురు, 

ఒక్ నాంటి (ప్రాధ్దున నొక యోడమో(ద నున్న జన 

వుంతేయు కొంగారు పడుచుండెను, ఓడపసివారలలో నొకండు 

కాలుజాటి సము[ద్రమునంబడ్వోయెను, వాడు లోపలఈ గొట్టు 

శొనుచుండెను, నీటివడియు సెక్కు, డగుచుంజెను, అది వోటు 

వేళ, అందుచేత నోడ లన్నియు నటు నిటు కొట్టుకొను 

చుండెను, అట్టితిజీ పడిపోయిన నావికుసి పె కిదీయుట శెవరి 

కీని సాహనము కలుగకపోయను 

అపుడు బందీలలో నొకంయ ముందరికి వచ్చి “నా 
కాన పొడుచుచో నాకు చేతనయినంతివటికు పెనగుంలాడె 

4 
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దను” అని యనంగా వారి అధికారి “మంచిది, దిగు 

మని అనుజ్ఞ యిచ్చెను, వెనువెంటనే ఆ ఖైదీ తన కాలిగొలు 

సును పటపట, తెంపి సనము[దములోనికి దుమికి మునిగిన 

వానిని దేవి, చంక నిటీకించుకొని పెకి తేలెను, ఈ భోస్పుగా 
ఓడమిందివార లొకమోకు సము(దములోనికి విడిచి, పడి 

పోయినవాని నోడమిందికి లాగుకొనిరి, సము[ద్రములోనిక్షి 

దుమికినవా. డలసిపోయినటులు కనబడెను, మరల మోకు 

వేయునంతలో బా(డు మునిగిపోయి మరల నెవరికిని కన. 

బడ లేదు, అతడు జీ౯వాల్ జీ౯, అతని నెజిగినవా శెవఠును 

అత. డంతమా(త్రమున చనిపోవు నని అనుకొనరు, అతే(కు 
నీటిలో ముని(గి యెంతో దూర మిందికొనిపోయి ఒడ్డు పట్టి 
చెజసాల తప్పించుకొనిపో యెను, 

= 

కోజెత్సువంటి దిక్కు లేనిపిల్ల యీ జగత్తులో మజీ 

యొక తె లేదు, మూండేండ్రయీడున నే తల్లియుండియు లేని 
దాయెను, ఫాంమైన్ పంపిన డబ్బంతయు. దిని తెనార్జీర్ 
కో జత్తుచేత ఊడీగము చేయించుకొనుచుండెను, ఇటు లతండు 

డబ్బు (మింగియు పనిచేయించుకొనియు డానికి దిన్నంగా 

దిండీ “పెట్టడు; గుడ్డలీయ(డు, పైగా చిన్న పొరపాటునకు 

చెడ్డ తిశ చేయును, 

"తెనార్జీర్ కీరువురు కూ(తుం|డ్రు, వా రెఫపుడుదూచినను 

కిలకిల నవ్వుచుందురు, మంచిమంచి పరికిణీలు కట్టుకొందురు, 

ఆటలు తక్క_ వారికి వేజుపనిలేదు, కోజెత్తు దిగనాశిల్లి 
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పోవుచుండెను, చినుగు పరికిణీలును, చిల్లుల జుబ్బాలును నా 

చాలిక వంతు, తెనార్డీర్ కూ;తుం (డీ పిల్లను తమకడకు రా 
నీయరు, వారుగూడ దీనికి పనులు ఫురమాయింతురు, నరిగా 

చేయని యెడల తలిదం[డ్రులకు. జెప్పి కొట్టింతురు. ఆ యింట 

తుడుము మొదలు 'చేవతార్చనవట కా పీల్ల యే చేయవల 

యును, కో జెత్తుకు పనులన్నింటిలో సీటిపని యనిన (ప్రాణ 

గండము, వా రున్నప్రదేశము నిర్ణలము, ఇసుక వేసిన రాలని 
అడవియు, అందొక సెలయేడను కొం చెముదవ్వున, గలవు, 

ఆ సెలయేటినుండియే నీరు రావలయును, ఒకండు 

కూలీకి నీడ మచమోూోయునుగాని అయిదుగంటలకు. జాలించును, 

అటుపీదప నీరు కావలయు ననిన ఎవరికి వానే తెచ్చికొన 

వలయును, కో జెత్తు అడవికిని, చీకటికిని భయపడి నీటికి కడు 

మెలకువ కలిగియుండును, ఇంటిల్లి పాదికి తాను దాసిగాన 
నీవ లేనిచో తన కాపని తప్పదని కో జెత్తుకు 'దెలియును, 

కిసిమిసి పండుగ వచ్చెను, అంగ డులన్ని యు ' కలకల 

లాడుచుండెను, ఆ తిరునాళ్లకు (కొత్త అంగడు లెన్ని యో 

వచ్చెను, 'తెనార్జర్ పెట్టిన పూటకూళ్ళ యింటి శకెనురుగా ఒక 

బొములదు కాణము వెలసను, దానగల భొమ్సుల అన్నింటి 

నడుమ నొక సెద్దబొమ కలదు, మాచినవారి నందజను 

అది ఆవుచుండెను, కోశెత్తు దానికి తల్లి బొమ్మ అని పేరు 
పెస్పెను, ఆ బొము ఒక పెద్దపిల్ల లే యుండెను, దానికి నల్లని 

కన్నులును, చక్కనివెండ్రుకలును, తెల్ల నిదు స్తులును గలవు, 
'తెనార్జీ ర్ కూంతుం (డా బొమ్మను వదలి పెట్ట లేక పోయిరి, 

కోజెతుగూడ తీరిక యయినపుడెల్ల తొంగి మాచి వచ్చు, 
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యండెను, దానిని కొనుపాటి ధనవంతు లచట లేనందువలన 

ఆ చక్క_నిబొమ్మ యచ్చట నే యుండెను, 

'అెనార్జీక్ పూంటకూళ్ల యింట నందడి యెక్టుడాయెను, 

చింతాకు ముగుడు. దొడ(గను, చీశటులు నమిపించు 

నొలంది బాటసాడ లెక్క_డు కాంగగొడంగిరి, బండ్లన్ని యో 

వచ్చీ దిగను, గుజ్జమునకు “ఈ చాలక్ యొకొబండీవా(డు, 

శనా గుజ్రమునకు పర రోము” అని అజ వెను, 

తేన క్రుసికియగు నొక బల్ల క్రిందినుండి చశాలున లేచి 

వచ్చి * నేను దానికి నీరు పట్టతిని ”” అని కోజె త్త నెను, కాసి 

అది కల్ల, అవు డేటికేశి నీరు తేవలసి వచ్చునని చానిఖీలి, 
బండివాండు కనె ప్రంచేసిలాో గజము నకిలించు 

చున్నది, అది దవ్చికి గుఖుతు, బద్ధకముమాని యిఫుడయినను 
చాసికి నీరు ప్టము” అని అనెను, 

“ మూలి7దవేమి? అని తెనార్డీ గ్ భార్య గది మెను, 

“ఇంట నొకచుక్క_యేని లేదు *” అని కోజె త్తనెను, 

“ నిఠ్ర లేకుండ నేల కూర్చుంటి వే? పో, పోయినీఠు తో, 

కోజెత్తు మలి మాటాడక యొకమూలకుం బోయి 

శానందులో(గూఠచుండ(దగినంత చాల్ఫ్సీని నడికెత్తుకొ నెను, 

“ ఫోన్చడానవు పోవుచుచే యుంటివి, అంగడిలో 

నెక రౌెబ్టకూడ( గొనిరము” అని ఆమె యొక శెండు 

(ఖ్రాంకుల నాణెము కోజెత్తు కిచ్చెను, కోజెత్తు దానిని జేబులో 

వైచుకొని తోడున శెవరినో అపేవీంచుచు నిలువంబడెను, 

అదిచూచి . తెనార్జర్ * ఓసి సోమరిపోతా! ఇంకను గోళ్లు 

శిల్లుకొనుచుంటివా? వో పో” అని అఆపిల్లను బయటికి 
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గెంటి తలుపులు మూసెను, 

కోజెత్తు బొమ్మలంగడిలోని తల్లి బొమ్మను జూచుచు 

వడివడిగా పేంటటచివరకు నడిచిపోయిను, అక్క_డినుండి మతి 
అడుగు పడ లేదు, ముందుముందు మృగములును, దయ్యనూ 

లును ఉండవచ్చును. మృగములు మేయు చప్పుకు విననచ్చు 

చునే యుండెను, చెట్లనడుము దయ్యము లేల యుండన్స* 

కో జెత్తు వెనుదిరిగెను, వటినీరు నేను తేంజాలనని చె 

వైతునని తలంచెను, పది యడుగులు వెనుకకు వెచి 

నిలువంబ జను, 'తెనార్జర్ భార్య (గుక్తుజబుముచు కనుల 

(వేలెను, అంత మరల నేటిమొగమై నడవ దొడ(౫ను. 

ఘంటాపథమువిడిచి కాలిబాట నడవినిబడీ వడవడ వడం 

కుచు నడచినడచి ముచ్చెమటలతో సెలయేటి యొడక్షుచే రెను, 

అచట సూదిదూజని చీంకటియైనను ఆ ప దేశమం 

తయు నాబాలికకు సుపరిచితము, కో జెర్తు అయొడ్డున నున్న 

యొక చెట్టుకొమ నెడమచేత. బట్టుకొని (ప్రవాహములో 

నికి వంగి కుడిచేత బాల్చీని నీటముంచెను, వంగుటచే 'జేబు 

లోని రెండు ఫాంకుల నాగాము నీట(బడిపోవుట యా శాలిక 

యెజుంగదు, ఎటులనో ఆ జాల్చీని పెకి లాగెను, పిదప 

నాపిల్ల చీకటి భయమునవే మిగుల నడిగా పరుగెత్తు 

బూనెనుగాని బాల్చీ? దాని నెత్తుకొనుట కటునిటు చూచు 

చుండెను, అంతలో హఠాత్తుగా నొక(డువచ్చి కోజెత్తు 

(పక్క నిలిచెను, అతని దుస్తులు సాథారణముగనే యుండుటా 

వలన నా చాలిక భీతిలలేదు, అత డాబాల్చీని తీసికొని 

ముందునడచుచు “అమ్మా! క్స్ కెన్ని యేండ్లు?” అనియడి గన్ను 
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“ అయ్యా | ఎనిమి దేండ్లు, ప 

“మో యింటికిని, ఇచటికిని ఎంతదూరము ?”’ 

“పదియేను నిమిషములలో పోవచ్చును. ”’ 

* మ అము) తానురాక నిన్నేల ప పంచెను? ”’ 

“ వారి కమ్మ యున్నదికాని నాకు చేదు, ”’ 

“వారెవరు?” 

(6 అ జెలా, ఎపొనిను, వారిఅమ్మ శెనార్తీ ర్, 39 

“ మతి నీపేరు?” 

16 రో చైత్ర , ౨) 

వెతకబోయిన తీగ కాలం దవిలను, జీన్ వాల్ 

జీన్ నంతసించెను. వారు మెలమెలగా నిబ్లుచేరిరి, 

(1 అయ్యా! ఇంగ ఛాల్చీని నా చేతి కొనంగయండు, ” 

“ ఎందులకు 2 ”” 

“సీ వెందులకు తేలేదని తెనార్జర్ దండించును, ” 

జీన్ వాల్ జీన్ చాల్సీని కోజెత్తుచేకికచ్చి తలుపు 

తప్టెను, తెనార్డీక్ భార్య తలుపుతీసి కో జెత్తును ముందు 

చూచి, “సక్స పాడుముండా ! ఐచేపోకా? దారిలో ఆడుకీొను 

చుంటి వా?” అని మండిపడెను, కో జెత్తు భయపడుచు' అమ్మా! 

వీరికి భోజనమును, పడకయు( గావలయును ' అని అనెను, 

ఆమె స్వరము మార్చి అయ్యా | లోనికి దయ 

చేయు(డు ” అని వినయము నొలకంబోసెను, వాల్ జీన్ 

లోని కేం రొ"ట్టైయు, పాలును గోరెను, తెనార్జీ ర్ భార్య తెచ్చి 

యీయంగా నతండు తినుటకు. గూరుచుండెను, కోజెత్తు 

శ్రాల్చీని (క్రింద పెట్టి గబగబ ఒక బల్ల (క్రిందికి దూటీ కూరు 
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చుండుట వాల్ జీన్ గమనించెను. 

నరియగు పోషణ లేమిని, చింపిరిబట్టల కలిమిని 

కో జెత్తు చూచుట శేెల్లీదముగ నుండెను, ఎనిమి టేండ్ల 

యీడుగల యా బాలిక ఆజేండ్ల దానివలె నుండెను, కో జెత్తు 

పాలిపోయి బద్దపాజెను, విశాలములగు కన్ను 'లెప్పుడు 

నేడ్చు చుండుటచే చీకులించుకొనిపోయెను. దె న్యమును 

వెళ్ళంబోయుచుండుటచే నాసెలవులు (క్రిందికి వంగాను. ఆ 

చేతులు పని శాపిడికిని, చలికిని నెత్తురు ఇమ్ము చుర ఇను, 

చింపిగుడ్డల (కంత లనుండి యముకలును, కాలుసేతులమో(ద 

డెబ్బలును వాళ్ బీన్ కు కొట్టవ చ్చినటులు కానివిం చెను, 

అప్పుడు తెనార్డీర్ భార్య. “ోరొప్టె యచే+” అని 

కోజెత్సను తటాలున నడిగెను, కో జెత్తుకు గుైౌ లేదు, చీటికి 

మాటికీ బెబ్బలు తినుచుకటనలన నా వీల్ల కు కల్లలాడు 

టలవామె వెళ్లెను, “రొపెల యంగడి మూసి వేసిరమాు”” 

అని చెప్పను. * నివు తలుపుతట్టి అడుగకవోతివా 1 ”” 

“ ఎవడ్రను పలుక లేదు.” 

“1 అగుచో నేనిచ్చిన డశ్చే న; 

కోజెతు జేబు sR నను, లేదు, అంతట 

నౌ విల్ల తేల తడవికొనం దొడ(ను, చ 

పని ముసానమా ! మాటాడవేమి?”” అని ఆమె 

గోడకు తగిలించిన కొరడా అందుకొని “సివ్ర రొ శ్పైను కొని 

తింటివా లేదా చెప్పుము” అని జడిపీించెను. 

“అమో | కొట్టకు, అమ్మా! కొట్టకు, మజీ యెన్నండు 

చేయను” అని కో జెత్తు లబలబ కొట్టుకొ నెను, 
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అమె యొక చజప్ర చజుచుటకు కొరడా యెత్తు 

నంతలో జీన్ వాల్ జీన్ నాలుగు[ఫాంకుల నాగామును [కింద 

జెట్టి “అదిగో ఆక్రిందనున్న చేమిటి 1” అని అడి గను. 

తెనార్సీర్ భార్య చూచి*అచే'అని అనెను, *విల్ల ది 

వంగినపుడు (కింద బడివోయి యుండునని వాల్ జీన్ అ నెను, 

“కాబోలు, కొంబోలు”నని రునసథునలాడుచు నామె 

యా నాగామును తీసికొ నెను, 

వాల్ జీన్ నాగెమును కిందం బెట్టుట కో జెత్ చూపెను, 

“అమ్మో! ఈయన చేవదూతయె యుండు” ననుకొ నెను, 

తెల యంటుకొని చలువచేసిన వలువలు కట్టుకొని 

తెనార్హీర్కూ(తుం(డ్రు చావడిలోనికి వచ్చిరి, తల్లి నెటికలు 
విజిచి యెత్తుకొని ముద్దాడి “బంగారు బొముృలు, బంగారు 

బొములుి అని గొల్లున (తిప్పి *వఇంక్ అడుకొను(డు, ఇశ ఆడు 

కొనుండు అని వారిని దింప, తాను లోనిశేగాను, అంతట 

నాపిల్ల లొకబొమ్మతో నాడుకొనం దొడంగిరి, అది ఇొతల 

నాంటిది. శెండు ముద్దులతో డను, రెండు దబ్బలతోడను అది 

పాడాయను, పెద్దపిల్ల దాని నావలం బాౌణవయిచి ఒక పల్లి 

బొన్నును తీసికొని దానికి ముస్తాబుచేయ దొరకొ నెను. 
వారియాటులేమో వాశేమో కాని కోజెత్తుతో వారి శేమి 

ఫని ? కో జెత్తుకూడ తమవంటి వీల్ల యే యను తలపు వారికి 
లేదు, పెద్దపిల్ల యు, కో జెత్తును ఒకయీడువాే, 

పెద్దపీల్ల = “ఇదిగో అకెల్సా! ఈబొము ఆ పాత 

బొమ్ముకన్న మంచిది. ఇది నడచును, మ్యావుమని అజుచును, 

చూచితివా చేను తల్లిననుకో, ఇది నాపిల్ల అనుకో, నేను 
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దీనిని నీకు చూపవత్తును, నీవు దానిని (పేమతో. జూతువు, 
సీవ్ర దీని మానలుచూచఛి వింతపడుధువు, దీని చెవులును, 
తోకను గాంచి ముక్కుమిోంద వేలు వేసికొని, “ఇదియెంత 
వింతలమారి విల్లమ్మూ 1? ఇది యెక్క_డిది ౪ అని సివందువు, 

“జానండీ ! బ్తది నాచిట్లి, ఈ కాలపు పిల్ల లందణు 

కఇటులనే యుందురని చే నందును” అని పలుకుచుండంగా 

కోజెత్తు మెల్లగా ప్రాశేవచ్చి వారు చీక్కుజీరుగా పాజ 

వయిచిన బొమ్మను తీసి యెత్లుకొని అబు ఇటు ఊంపుచు 
(కింద గాడచుడి కాళ్ళ మోద పడుకొనంబ్బెఖుకొని జోల 

కొట్టం వొడలాను, కోజె త్తింంవఅకును బొమ్మలతో నాడి 
యెజుంగదు కావున నిపుడు కీనీడలో? గూరుచుండి యితర 

మెటుం/గక అబొమ్మను నిదురపుచ్చుచుండంగా అజెలా 

చూచి అక్కను ( వేలితోం బొడిచెను, అంత వా రిరువురును 
"వేచి తల్ల క డకుం బడవిడి.._ “అమా! యిటువచ్చి 

చూడుము” అని అనిరి, కో జెత్తు అ నంతోపములో చారి 

చేష్టలుగాని, వారిమాటలుగాని ఎటు(గదు, వారితల్లీ పెద్ద 

ఫులినలె మోందికి దుమికి “*కోజెత్ |!” అని అజచెను, 
కో జెర్తు ఉలికిపడి కాళ్ళ మిది బొమ్మనుతీసి మెల్ల గా 

(క్రిందం బెట్టి చేతులుచేర్చి వెక్కి వెక్కి. యేడ్వ(దొడ లను, 
'““ఏమది ౪” అని వాల్ జీన్ అనెను, 

తెనార్డీర్ భార్య బొమ్మను చూపి “కనబడుట లేడా?” 
“ఆ పిల్ల ఆ బొమ్మతో నాడుకొనరాదా 1” 

“ఆ కిల్లయా! ఆ బొమ్మతోనా? అది "అ పొడు 
చేతులతో దానిని ముట్టుకొనుటమూ ! ” 



ళ8 దివ్య జీవనము 

జీన్ వాల్ జీన్ మజి మాటాడక వెలి కరి గెను, చిచ్చు 

తేక చిముడు నె యిల్లాలు నో జెత్తు నొక తన్ను తన్నెను, 

కో జెత్తు బావురు మనెను, ఇంతలో వాల్ జీన్ తల్లి బొమ్మను 

గొని లోనికివచ్చి, కోజెత్తుతో “ఇదిగో ఇది నీకు” అ నెను, 

ో జెత్తుకు దిిగ్భాంతి కలిగెను, కూరానై కొంచెము 

కొంచము వెనువెనుక కొది7ను, అందటును వింతగా. గన. 

దొడంగిరి,అంతట జెనార్జీగ్ తన భార్యను చాటునక్టు విలిచి_ 

“ఆబాము, $0 ఫ్రాంకులు పై సెయగా వేయును, చాన గొనుట 

కితేడు చాల ధనికుడయి యుండవలయును, కావున అయన 

యడల మరియాదగా (పవ ర్రింప్రుము”” అని చె చెప్పన, ఆమె, 

తలయూంవి సావడిలోనికి వచ్చి ఆ బొమ్మను తీసికొన 

వేమి?” అని యెంత స్వరము మార్చి చెప్పినను ఆమె 

వముక్రుంో నూ(తేము కటుతే్భము తగ్గలేదు, 

కోజెత్తు శెండడుగులు ముందకికి వచ్చెను, సిరుడిరులు 

చున్నను ఆ పల ల్ల కన్నులు నంతనముతో. (బకాశించెను, 

(“అమ్మగారూ | చేను తీసికొనవచ్చునా 1౫ 

“అం వారు సీ కిచ్చుచున్నాత తీసికొనుము,” 

“అయ్యా! నిక్కముగా నిత్తురా!” అని కోజె 
తడి గను, 

ఆ దైన్యమునకు వగచి మాటుపలుక లేక వాల్ జీ౯ 

ఆబామును కో జెత్తు చేతులలో నుంచెను, 

“నేను దీనికి 'శేతరీన్” అని చేరు పెట్టుకొందును”” 

అని కో జెత్తు డాని నొక బల్లమీద నుంచి శెప్ప 'వాల్పక 

చూచుచుండెను, అది చూచిన తెనార్జీర్ కూంతుం[డ్రు కను 
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"లెజ్బ-జేయందొడంగిరి, వారితల్లి “యిది మంచి లక్షణముకా 
దని వారి నిరువురను లోనికి. దీసికొనిపోయి నిదురవు చ్చెను, 

(ప్రొద్దు పోయిన తీడవాత జీన్ వాల్ జీన్ తెనార్జర్ 

కడ కరిగి ఫాంమెన్ తన కిచ్చిన ఉత్తరమును జూపెను, 

'తెనార్జీ ర్ అపుడుకో జెత్తుకు అయిన వెచ్చమును ఒకటికి పది 
చేసి చప్పెను, జీన్ వాల్జీన్ ఆ ధనము నంతయు నిచ్చి 

వేయుట చే అతనికి కోజెత్తు నప్పగింపక తప్పలేదు, అప్పటి 

కప్పుడు వాల్ జీన్ కో జెత్తుకు మంచిపరికిణీలును, జుబ్బాలును 

కొని తెచ్చెను, 'ెలవాజకముం దే వాని నాపిల్లకు కట్టంబెట్టి 

చేయి పట్టుకొని యాకొంపనుండి తీసిక్రొనిపో యెను, 

పారిస్ నగరము చివర కూలినాలి చేసికొని బతుకు 

చేదవారి పేటలో వాల్ జీన్ ఒకయి ల్ల ద్దెకుం గొని అందు 

కో జెత్తుతో కాఫ్రుర ముండెను, అది పడిపోవుచున్నటు 
లున్న యొక (పాంత మేడ, మేడమిా(ది పడకగది కిటికీ 

తలుపులు తెజచి చూచినయెడల రోడ్డుమో(ద( బోవు జన 

మును, బండ్లును క్నంబకుచుండును, ఈమింటి యెదుట 

వి(శాంకికి (గాను రోడ్డు పక్కగా ఒక చిన్న అటతోంట 

కలదు, అచ్చు (పక్క_లవా రందటు నచట వి శాంతి 

గెనుపొంచు వచ్చుచు. బోవుచు నుందురు, 

ఆయింటిచుట్టును కావలసినంత శూ న్య (ప దేశ 

మున్నది, పెద్ద (ప్రహరి యున్నది, దానివలన ఇరుగు 

పొవగువా శెవరికిని అందులగల జనులమెడ కుతూహలము 

తక్కువ. ఆమేడ కింది గదులన్నియు చాల జీర్ణము లయి 

యుండెను, మేడమోందంగూడ నొకగది తప్ప మిగిలిన 
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నన్నియు కుటీరము లనియే చెప్పవచ్చును, మేడకును, క్రింది 
గదులకును సంబంధము లేదు, 

వాల్ జీన్కు పనిచేయు పకిచారిక ఆ మేడమో(ద 

నొక కటిరమువంటి గదిలో నివసించుచుండును. ఈ ముది 

పరివాకకయే ఆ యింటి యద్దె వసూలు చేసి గృహస్వామి 

కిచ్చుచుండును, ఒకరి నాయిండ్లలో (పవేశ పెట్టుటకుగాని, 

వెడలనడయటకుగాని అఆయమ'దే యధికారము, 

వాల్ జీన్ ఈయి ల్ల సకం గొనునపుడుానిధిలో 
(భ్యాంకు) నిలువయున్న సొమ్ముమాంద నచ్చు వగ్షేవలననే 

తనకు జీవనము జరుగవలసి యున్ననియు6 దనకు సేటుపని 

రేమియు లేదనియు? చ్చీ యోబు నెలల య ధ్రై ముంచే 

యిచ్చి వేసెను, గృహ భార మంతయు ముసలిడాసి కప్పం 

జెప్పి దానికి కొంత జీత మేర్చాటుచేసను, 

నముల తశువాత దినములు, పత్షముల తఠువాత 

పతుములు చనుచుండెను, కెలవాజక తలి కో జెత్తు 

లేచును, వాల్జీన్ భగనధానము చేయుచు కోకత్తుచే 

చేయించును, వెలపవాజగనే స్నానపానములు ముగియును, 

పిదప వాల్ జీన్ కో జెత్తుకు చదువు చెప్పును, తనను పోలీసు 
"లెజీగ లేని చావువజకు చెజలో నుంతురని వాల్ జీన్కు 
భయము. అతని మనసులో నెఫుడును దీనుల కుపకారము 

చేయవ లె నని యుండును, కాని అతని మోమున అభాగ్య 

పంక్రి లేదు, కావున నతని సత్సంకల్పములు తుదనెగ్గు 

టరిది. ఇట్టి యొడిదొడుకులలో నొరులకుం డెలియకుండ చేత 

నయినంత ఉపకారము చేయుచుండవ లెనని అతని అశయము, 
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పగలెపుకు నత డిల్లు విడిచిపెట్టడు, కోజెత్తు 

శెల్ల పుడును భగవంతునిగూర్చి బోధించుచుండును, పుట్టి 

నదిమొదలు కోచెత్తు మంచితన మను దిను సెజుంగదు, 

ఇవు డీ మనుష్యునిం జూచి (పపంచమంతయు ఆనందమయ 

మని యూహీంప(దొడ లాను, చదువయినపిదప కో జెత్తు తన 

బొమ్మతో గూఠుచుండి తనకు తల్లి లేని గోపమునుపూరించు 

శొనుచుండును, వాల్జీన్ అవమాచి యానందించును, 

మజియు జీవితమున కొక గొ ప్పఉదేశమున్న ట్లు (గహీంచును, 

మనుజుల సనంతయో మంచితనము కలదని 

యతిని కిప్పుడు. తెలీసేవచ్చెను,. ఇవు డతం డెవరీని 

దూమింపంయ, అతని కివుకు (బ్రతుకోమీ(ద తీపి వుక్పైను, 
ఏలయనిన కో జత్తు తనను అమాయికముగా (చుమించును, 

ఈ|చేమకు విలున లేదు, నిక్క.మునకు తానెవండు. కోడై 

తెవతె? మేశపిల్ల కటికవాని నయినను నమ్మి యతని 
వెంట నడచును. కటికవాం డడి సాకుగా దానిని నజ 

కును. వానిశే దాని పమ్మిత్రత తెలియుచో భగవంతుం 
డెంత దాపగును ? అని యతం డూహించుకొనుచు ఈవార్ధ 

కమున మానప్రునిలో నున్న సత్యము నతడు క్నుంగొ నెను, 

అతండు (పొద్దు (ుంకిన పదపడి ఒంటరిగను, ఒకా 

నొకపుకు కోజెత్తును వెంటంబెట్టికొనియు. రెండుమూండు 

గంటలు వుకారు పోవ్రుచుండును, జనము పలుచగా నున్న 

రోడ్లమిాందనే అతండు తిరుగాడును, అతం డొంటరిగశే 

వెళ్లి నయడల వోజెత్తు ఇంటికడనే ముసలిదాని (ప్రాపున 

నుండును, కొని యాబాలిక శకాతనితో కానుగు+డ తిఠు 

రి 

dis 
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గాడుట యుత్సాహము, ఏల యనిన అబాలిక--'అది. 

యేమి? ఇది యెమి?” అని (పశ్నించి వాని వాని పుట్టు 

పూర్వములు -తెలిసికొనుచుండును. గా(తిపూంట నతే(డు 

చర్చికి బోయి భగవంతుని (wr వచ్చుచుండును, 

డాసి ఆ యిల్లంతయు శుభ్రముగా నుంచును, కూర 

గాయలు కొసి వచ్చును. అన్నము వండును, రొట్టియు 

చేయును, పక్కలు పబచును, అతండు వీదవానివ లె 

గాలము గడుపుకొనుచుండెను గాన నాయింట నార్భాట 

మిసుమంతయు లేదు, 

అతండు పీకారు పోవు నమయములలో ధనికు లెవ 

రయినను అతని వాలకమును జూచి బిచ్చగా డనుకొని 

చేతిలో చేమేని పెట్టవచ్చినచో కిక్కురు మనకుండ పుచ్చు 

కొని తల వంచి వారికీ చేతులు జోడించుచుండును, 

మతీయు నతనికి బిచ్చగాం (దైవ శీని కనిపింపంగా నతే(డు 

నలుచెనలు చూచి, వానిచేతులలో తృణమో కణమా 

పెట్టి గబగబ ముందర కఠుగుచుండును, ఇటు లతండుగూడ 

నొరుల కిచ్చుచుండుట చేత “ఇతండు భిీకు వయినను దాతి 

యని యందటు ననుకొన( జొచ్చిరి. 

ముసలిదాసి వట్టి యనుమాన పిశాచి. దాని శెంత 

మలచి వారిమో(డను సందియ మే, “ఏ శెచటినుండి వచ్చిరి? 

ఎందుల కీచట నుండిరి! వీరికి డ బెటులు వచ్చుచున్నది!) 

అను నీ మొదలగు (ప్రశ్నలతో నామె తేల నిండియుండును, 

దానిది లోపలసయంపాక ము, దాని పండ్లస్నియు నూడి 

పోయెను గాని ముందరి రెండు పంద్లకునూ (త్ర. మాశపో లేదు, 
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అమె రేయింబవలు ఆ శెండు పండ్లను కదలించుచుండును, 

వాల్ జీన్ ఒకనాడు పక్క_గదిభోనికిం బోయెను, 

అడి శూన్యము, అది దాసిచూచి, “ఇత. చెవరును లేని యీ 

గదిలోని శేల పోయోనని యనుకొని తానును అతనికి. చెలియ 

కుండం బోయి యొక కంతలోనుండి తొంగి మూచుచుండెను, 

వాల్ జీన్ లోపలిశేంగ తలుపులు మూసికొని తన్నెవ 
రై నను జూతు రని తలంపక కోటువిప్పి డాని లోపలిభాగమున 

నున్నడార ఫుంగుట్టును సూదితో నూడందీసికొని కాగితములను 

లాగి వానిలో నొకదానిని వూ(త్రము బయటనుంచి మిగిలిన 
వానిని మరల లోపలవోంపీ కుట్టి వేసె సను; వృద్ధదాసికీ "వేయి 

(ఫాంకుల నోటు స్పష్టముగా నగపడెను, అఫు డది ఆశ్చర్య 

పడి యచట నిలున(జాలక పరు7త్తుకొనిపోయెను, 

వాల్ జీన్ కొలందడిసేపటిలోనే నెలికివచ్చి దాసిని బిలిచి 

“అమ్మా ! నిన్ననే నిధినుండి వడ్జివచ్చినది, ఈ వేయి(ఫాంకుల 

నోటు తీసికొనిపోయి మాడ్చుకొని రిమ్మనినో టిచ్చెను, 

“నిన్న చీశటులుపడిన తడచవాతంగాని యితం డిల్లు 

కదలలేదు, ఈ నో ట్లితని శెటులువన్చెను? నిన్న కుష్పయు 

జీ, డొళ్లునా + అని యా ముదుసలితొత్తు లోలోపల 

గొణుగుకొని యా నోటును చేతయబుచ్చుకొని చెలళ్లిపోయెను, 
ఒకనా(డు కోజెత్తును వెంటంబెట్టుకొని వాల్ జీన్ 

వీకారుపోయెను, అవుడు దాసీ మొక తెయే యింట నుండెను, 

డానికి గోడమి6ద (వేలాడుచున్న ఒకళోటు కనిపించెను, 
డానికి జేబులలో చే మున్నవో చమూడవలయు నని బుద్ది 

ఫుప్పెను, అంతట. నది వాకిలి మూసి వచ్చి జేబులు తడిమి 
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లోపలి వ స్తువులను చేవిమాచెను. సూది దారము, రంగు 

రంగుల సవరములు, క్తి మొదలగు వస్తువులే కాక కుట్టిన 

జేభాకటి దానికి కనంబడెను, అది ఉబ్బెత్తుగా నుండెను, 

అదిమి'సాచి._'వవియు నోట్లా + అని యనుకొనెను. ఈ 

శోప్పగా వాల్ జీన్ వచ్చుచున్న అలికిడి ఆయెను, అది 

తెలుపు చేజుచి యూడ్వ. దొడం7ను, 

ఆ మింటిక్తి దాపుగానున్న క రోడ్డుమి(ద నొకయ 

(ప్రతిదినము నాయంనమయమున బిచ్చ మెత్తుకొనుచుంకును, 

వాల్ జీన్ అదారిని బోయినఫు డెల్ల వాని కొకటి శెండు 

డబ్రు Se అప్రుడప్రుకు వానియదుటనిలిచి పలుక 

తళ. అ ఏచ్చగాండు దగ బీచ్చగా(డనియు, 

పోలిసువారి గూఖవాకి యనియు, బిచ్చమడుగుట నటన 

యనియు. గొందణు చెప్పుకొందురు, అత డొకానొక పు" 
పఫోలిసుపని చేసెనుగాని ఇఫు డెల్ల బ్ర పుడును ల ప్సుదు 

నా శాటమో(దం గూరుచుండును, 

ఒకనాంయడ చీకటులు పడీనపిదప వాల్ జీన్ ఒంటరిగా 

ఆదారిని బోవ్సచుం డెను, బీచ్చగా(డు యథాస్టానమునం 

గూరుచుండి యుండెను, అతండు వాల్ జీన్ ను జూచి దివ్వె 

పకెల్తి శె ఏ చేయివాయపపను. వానిచేతిలో డబ్బు వేయ(బోయి 

వాక్ క్ ఆ మెుంగున వాని Mn వా(డును 

వాల్ జీన్ మోమును జూచెను, వాల్ జీన్ పెద్దపులీని జూచిన 

మేంశ పిల్ల వలె గజగజ లాడెను, అది తా నెన్న చూచిన 

మొగము! చీంటిగో పులి! ముందుల శేగరాదు, వెనుకకు 
రారాదు, మజీ సీలువనురాదు, 
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వాల్ జీన్ కు గాలి యాగను, చూవు నిలిచెను, 

భీక్సుకుడు తా నచట "లేనటులే తల వంచుకొని, "పెండ్లి 

కూతువ లె. గూరుచుండెను. ఇంక (బతుకందలంచినచో 

మటీ మాటాడక పాజివోవ్రటయు పని యని వాల్ జీన్ కుం 

వోంచెను, జోగలో నూబజుపేమియు లేదు, 'దై నందిన మత, 

కౌటు లడుగునో, యెటులు చూచునో యటులనే యడిగెను; 

అటుల వే చూచెను, కావున-ా'నా శీమయిన వెక్టియా! 

అత. జెవంచో యితం. జెవండోి అని వాల్ జీన్ అనుకొ నెను, 

ఆనా? డతండు? మణి తిరుగాడం బోవక యింటికి 

మర లెను, “ఈ మొగము చేవరు మొగమువ లెనే యున్నది, 

నలనే యెమి? అచ్చ 'జేవరు లుగ మే !’ అని మరల ననుకొని 

యటుపైని నా యాలోచనమును నిగహించెను, తిరిపె 

గౌడు దీనముగాం జూచినను వానితో నొకమాటరయేని 

చెప్పకయుం, దిరిపెము నిడక యు. దాను దిరిగివచ్చినందులకు 

అతినికిం జింత కలిగెను, 

మటునా(డు కూడ బిచ్చగా డక్క_డనే యర్ల్లే 

కూరుచుండెను, వాల్జీన్ వాని యదుటిశేంగి, “అయ్యా ! 

ఏమి వార్తలు! ఆరోగ్యముగ నుంటిశా ౪” అని ముచ్చటిం 

చుచు నతనివేతిలో నొక (ఫాంకు నిడెను, అత. డా (ఫ్రాంకును 

దీసికొని కృతజ్ఞ తతో. దలయృ్తి, “పర మేశ్వరుండు మోకు 
మేలు కలిగించుగాకి” యనెను, ఆమాటలు విని వాల్ 

జీన్ ముందులకు సాగిపోయి “ఇతేండు తప్పక జేవశే, 
తప్పక జేవరే” అని యనుకొ నెను, కొంతసేపటికి. దిరిగి 

వచ్చుచు మరల నతనినిం జూచి “*అబ్బె, ఇతండు జేవరు 
డో 
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కా(డు, వెళ్టయనిన మతీయీమిటి? నాకు భూఫష్రులో క్ట 

యుడీ 7నో, లేక బుజ్జి త287నో !'” యనుకొని అతంజాస-గజె 

మఖజఅచిపోయను, 

కొన్నాళ్లు గతించిన తరువాత నొకనాయి రేయి 

ఎనిమిడిగంటల వేళ వాల్ జీన్ కోజెత్తుకు పాఠము చప్ప 

చుండెను, అఫుడు [ప౫రి తలుపులు తేజచినటులును, వరల 

మూసినటులును చప్ప జ్ఞాయిను, 

అది వాల్ బీన్ కు ఉ జగము కవిగించను. కొనును, 

చాసియు( దక్క నచట సింకొక ఇవజను కాంవుర ముంకట 

చేదు, (వొద్దు (గంకిన చో. జమురు చేటని దాసీ వెటును 

రుండ:గనే తిని నిడ్రించును, కావ్సన విపు డీషచ్చినవా 
ఇవ రని అతనికి సండియము కలిగెను. అఫ్రు డళతయు 

కోజెత్తు నూరకుండ (జెట్టి యాలకింపం దొడంగెను, “ఏ 'జేని 

పనిమో(ద దాసియీ వెలుపలికి వెళ్ళివచ్చి తిలటుఫుబు మూసు 

నేమో యని యుగ సారి యనుకొనెను. పాదరశల చప్ప 

డెక్కువగా నుండెను, మునలిదాని పాదరశ్షలుగూడి నెక్కువ 

చప్పుడు చేయును. “ఐనను పరిశీలించినచో. దశ్చేమి ₹ అసి 

తలంచి యతే(డు డీపమును ఫూ యని యూంటెను, కో జెత్తును 

పడుకొనుమని యాచేశించెను, ఇంతలో నాచక్వుకు తమ 

గుముము ముందులేశే వచ్చి యాంగెను, వాల్జీన్ ఊపిరి 

బిగబట్టి చెవ్రులు దోర బెట్టను, ఎంత సే పటులున్నను మట 

యలీకిడి వినబడ లేద, తలుపునందునుండియొక చిన్న వెల (గు 

దుష్ట గహమువపలె నతీనికిం గానివించను, కొంచము సేపటి 

కదియు నాజిపోయెను, ఆ వచ్చినవా(డు పాదరతు.లు విడిచి 



అబివ (ప్రకరణము 67 

వమిచెనో లేక వెళ్ళిపోయనో, కాని మటి చప్పుడు లేవ, 

వాల్ జీన్ కాచేబయి కునుకు శాలేవను,  మజుననా.టి 

(పొన్దున (ప్రక్కగది తలువుచప్పుడువలన నతేయ లేచెను, 
అది తాను రాతి విన్న పాదర శల చప్పుడే, అతండు నెంటనే 

తలుపునందులో కన్ను వెట్టి మూ చను, ఏమియు గాన ' లేవు, 

డ్ ధ్వని గక ముమురుం: వొంచెము పడగాయణోచిు 

మేడ మెట్లమోాందయుగా వినబడ వొడలగాను, మె స్రైక్కు మన్న 

సిమొగ వాపుకు కనంబడెను, అది చేవరుమొగమువలె 

నుండెను, చేతిలో నొక లాటికట్ట, వాల్ జీన్ కు తల ప్రుతీసీ 
సాకపలె నని యనివించెనుగాని యంసనులకు సావానము 

బాలక వోయెను, 

దాసి యేడుగంటల వేళ ఇంటిని శు[భపజచుటకు 

న చ్చెను, వాల్ జీన్ దానిని న[కముగాం జూ పనుగాని 

యేమియు నకుగలేదు, అది మామూలుగ నే తనపని చేసి, 

కొనిపోవుచుండెను. కొంతసేవయినపిదప నది వాల్ జీన్ను 

జూచి. చాటి యెవరో నచ్చినయి లుంపవన్సు మోరు విన 

లేదా +” అని యడి7ను, 

“పంటిని, ఆ వచ్చినవా రవము? 

“నిన్న నొక (క్రొ శ్రవాయ డిచటికి అదవశా(ంవ్రురము 
నకు వచ్చెను, అది వాసనిచప్యశు,” 

““వారిపేరు 2’ | 

“సరిగా గుబుతు లేదు, న్యుమన్ అసియో, దోమన్ 

అనియో చెప్పెను” 

“అశని శేమి పని?’ 
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దాసి వాల్ జీన్ను జూచి, ''మివలెనే వడ్డీ పెట్టుకొని 

జీవనము చేయును” అని యనెను, అది పుల్ల విజుపు 

మాటయో, నిక్కవుమాటయో కాని వాల్ జీన్ కు మాత్రే 

నింక నక్క_డ నొక నిమిషపమేని యుండశాదని తో (చెను, 

దాసి పని ముగించుకొని వెళ్లంగ నే యతే(డు ప్రయాణ 

సన్నాహముమిోంద నుంజేను, పొద్దు పడమర తీరుగ గనే 

యతడు నోట్లన్నియు జేబులో. బెట్టకొనెను,.. తనకుం 

గావలసిన సామ్మగ్రిమా[లేము త్రీసకొ నెను. ఒకటి రెండు 

మూ జులు రోడ్డుమోం! కేంగ్ పరికించి ఈదారి యొకటి 

యున్నదనియే లోకుల కెటుక లేదు అని యనుకొని యతే(డు 

మరల నింటిగోనిశేగి-ోమన కిక బుణము తీటీసది, 

రా, పోదము అని కోజెతుతో ననెను. ఎజీంగిన పిల్ల 

కావున కోజెత్తు మణి మాటాడక వాల్ జీన్ చేయి పుచ్చు 

ఫొ నెను, అంతట వారు లెండుమూ డు రసాలు జాంటిపోయిరి. 

ఎవరయినను వెనుకనుండి అమ్మ గసిపట్టుచుందు శేమో 

యని వా రీసందునుండియు నానొందినుండియు. జన(దొొడ గీరి, 

చం(దు( డుదయిం చెను, మబ్బులు లేవు. పండువెన్నెల 

ఇంటినిడలలో వారు నడచివోవుచుండీరి, ఇటులు దొంగల; 

చందముగా. బోవుటకు. గారణమేమో కోచె _బ్రెజటు;గదు, 

ఇది తనకును, తనతండ్రికిని ఏదో యాపదయని మాత 

వమూభాలిక (గహిం చెను, 

పదొకండుగంట లాయును, వా రబు పోన్సచుండంగా 

నెస్రైదుట పోలీసుస్టేషన్ ! వాల్ జీన్ వెనుదిరిగి చూ చెను, 

ముదు జూచెను, ఇటు లెడతేగక చూచుకొనుదుం బోవు 
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యుండగా మూగురు మనుష్యులు తమ చెనే వచ్చుచున్నటు 

అతడు గమనించెను, వారు తన్ను వెన్నాడుచున్నారని 

అవు డతనికి తేట కెల్ల ముగాం చెలిసివచ్చెను,. ఆ వచ్చు 
చున్నటు లున్న వా రందజును స్రేషనులోనికి. బోక వారిలో 

నొకయడయమాతమే పోవుటయు, స్రేషనులోనుండి నచ్చి యిం 

కొకండు వారిభోం గలియుటయు, మరల చార మూగురును 

త మనునరించుచు వచ్చుచుండుట యు గనవయబకుచుండుట 

(వలన నతని నందియము మజియు దృఢమాయెను, అతండు 

“వంటనే దీపములులేని యొకనందునంబడి పిదప నేడెనిమిది 

గొందులు తిరిగి |క్రీణావనములుగల యొక[పచేశము చేరెను, 
అచట నొకపరి వెనుదిరిగి చూచెను, పండు వెన్నెలలో 

వారందబు నతనికి( జక్క గాం గనంబడిరి, 

ఇపుడు వారు నలుగురు, నలుగుర చేతులలోను లాటి 

కజ్రలు, అందట నె శ్త్మాందను టోపీలు, వారి కవళికలవలన 

నందణకును భయ ము(దేకించును, అందును ఇట్టి నడిరేయి 

పోలీసులు కొందటు కాపు వేసి తిరుగుచున్నా రనిన నెవరి 
“మొగములలో భయనంఛారము కలుగకుండును ? 

వారు నలువురు నా తోంటనడువు నిలువంబడి వాల్ జీ౯ . 

ఎటుపోవుచుంజెనో కన్నులు పొడుచుకొని చూచుచుండిరి, 

వాదు తమలో నెవ రెవ శేమేమి చేయవలయునో యాలో 

చించుకొనుచుండిరి. వారినాయకు,డు వాల్ జీ౯ వోవుచున్న 

దిక్కును తర్జనితో ని చ్రేశిం చెను. మజియొక:.డు దానికి విప 

రీతమగు దిక్కును ని స్రేశిం చెను, వారు మెలమెలగా తమలో. 
దా మాలోచించుకొనిన తరువాత నిరువు రొక దిక్కుగను, 
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మజీయిరువురు డాని కెమురుడిక్కు.గను బయలు చేరిరి, 

అపుడు వెన్నెల పుచ్చలు పూచీనటు లుండెను, వాల్ 

జీ౯కు ఆ నెన్నెలగో పోలీసుపెద్ద చక్కంగా కానిపించెను, 
అతంకు మూండు మూ గుల జేవర్ ! అతని పరమళతువ్రు 

'జేవర్ ! వాల్ శీల సందే" ము తీజీపోయును, ఏమిచేయ దమా 

యని పోలీసు లాలోచించుచు. గూరుచున్నవు డొదవిన 
విలంబమున వాల్జీ౯క తా చేమిచేయవలయునో నిశ్చ 

యించుకొ నెను, అంతట కో జెత్తును గ గాయిట్టుకొని యొక 

సందు దూజెను, ఆ పిల్ల అతనితో నడవంజూలకపోయెను. 

అంత వాల్ జీ౯ చాని నెత్తుకొ నెను, ఆ నందున జనసణగబా 

రము ఎవ, వెన్నెలకావున దివియలు చేవ, అతిండు వడిగా 

నడచె౬.. అను కనని నొక నదియొు చేర్చెను, చాసమోా(ద 

నాక్ వున కలము ఉననకణార ము లెవు, భాగ్యవశమున 

నొకబండ దానిమోంది కెక్కు_చుండెను. అత(య డానిని 

చాటునేసికని నం తేనమి+ంద నడచిపోయెను, ఒ చిడ్వలన 
కో చెతు కాళ్లు నలుగుచుండెను, కాన నతీయ డాని నట 

దింపెను, కోజెత్తు మరల నతని చే య-దుకొ నెను, అతీయ 

వడివడిగా నడువందొడంగిను, 

వంతెన దిగినపదపడి అతండు జావేతి మలుఫుగా, 

దిరిగిన యొకర నా పట్టుకొ నెను, కొంచెము ద వ్వుకుగంగ నే 

యొక శూన్య(ప్రబేశము కనబడెను. అతం డచట నిలిచి 

వెనుదిరిగి చూచెను, ఎవరును తేరు, కాని అతనికి భయము 

పోలేదా, జేవఠు లంబొడిదయ్యముని యతేనికి. చెలియును, 

ది యడుగులభో నొకనందు కనంబడెను, అఆ సందున 6 
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బడి పోయలంచి యతండు దానిమొగన నిలువంబడి వెనుదిరిగి 

మాచెను, కొన్ని పీడలు కనబడెను, అవి వార వే, అప్పటికి 

వా రందబు నా వం తేనమోా(డికీ స వారు తె న్నందు 

కొనులోఫుగా ఆ సందుళో నెచ్చటనోొ యొక చటం దల 

దాచకొనవచ్చునని వాల్ జీన్ శాహుంచెను,. శాని దవ 

మతినికి కలసిరా లేవ. ఆ సందు గుడ్డినందు, దాని చివర 

నుండి గ్ శిచకికిసి గారి తెదని అతనికి అలియపవు, నందు 

చివరకు. బోనంగ నే తాటియత్తున నెక యిటుకనోడ అడ్డ 

ముగా నుండెను, ఏ మా మాలస్యమై నను వారి కందక 

WO వెనుకకు వచ్చినను ఒ్యసైుపిడొక త తెప్ప దు, అతి డెడమ 

వైపు రస్తా వరావైను, చివర 3 క పిజ, వోలీసువాం డొక 

డెచటం గాచియుండెను, వెనుకనుండి యె డనమండు ఛటు 

లతో జేవరు వదు చుం కము, ఆ సందడ్ యతనికి వీినంబడు 

చుంజెను, వా రచటికి వచ్చుట కొక పొవ్రగ ఏట పును, 

ఇంక నతెసి కొగోడ దాయుట ము శరణ్యము, అతండు 

తుా౯ చెజసాలనుండీ పలునూజు తప్పించుకొనిపోవుట 

శెన్నియో విద్యలు నేర్చెను, ఎంతయ త్ర మునను న, నిచ్చె 

నతో. బని బేక, గోడల కోణము సితు(పక్క_ల బుడముల 

తోడను, మోకొశళ్లతోడను నొక్కిపట్టుకొని వాని బలమున 
నవలీలగాంబ కెక్కి పో వబ యావిద్యలగో న్లొకటి, అతండా 
విద్యాబలమున నాజువ అంతేస్తుమీ:దిక యినను నెగ బాంశి 

పోంగలంయు, 

తా వొక్క (డేయైన్చోం బోవగలండు కాని కో జెత్తు 

నెబు లెత్తుకొని పోవంగలండు ? అతని కొక (తొడు కావల 
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యును, వానికి గనుక రాజ్యమేయున్న చో నిఫు డొక (కాటికి 
దాని నిచ్చి చేయగలడు! 

అతనికి ధైర్యము పోయెను, దీన మైన యతని చూ 

పొక లాంతరు _స్తంభముమో(దం బడెను, ఆకౌలమున లాంత 

రులు [కిందికి దింప్రుటకును, బయికి లాగుటకును (తాళ్లు 

వాడుకలో నుండెను, అతే(డు గభెలున నొ (తాడు కోసి 

క్ వచ్చెను, ఆచేయి దీపములు వెలి(౧౦పఠు గాన దాని 

యాసూకి యనరికి నుండదు, అంతట నత. డా (తాటిని 

కో జెత్తు బుజముల నెనుకగా. బోనిచ్చి పె కి/జేదయకొనుటకు 

వీలుగా. గను, 

అసనుయము, నాపచేశము, నాచీశోటియు, నాతని 

తొటు)పాటును నివియన్ని యు కో చెతి జెత్తుకు భయము కలిగించు 

చుండెను, వెనుకనుండి యెవరో వచ్చుచున్న చప్పుడుగూడ 

నంతకంతకు నమిాపించు చుండెను, “నాయనా! నాకు 

దిగులుగా నున్నది, ఎన శా నచ్చువారని కోజి తడిగెను, 

“మూాటలాడకు! తెనారీ డర్ భార్య "అని వాల్ జీన నెను, 

కో చెత్తు గడగడలాడిపోయెన, అతండంత నా తాటి 

కొనను నోటం గబిచుకొని గోడమూలకుం జని ణునుప 

నిచ్చెన నెక్కినటు లా పదునెనిమిది యడుగుల యత్తు గోడ 

మింది కెక్కి_పోట్రైమెను, పిదప “గోడకడకు రిమ్మని మెల్లగా 

బలికి కోడె _త్తీటులు రాగాల బయికీ లాగుకొని యా తాటి 

క ర. యాబిడ్ల నావలికి దింపెను, కొంచెము 

దవ్వున గోడ నానుకొని “ముకచె 'ట్టుండెను, అతండు దాని 

కడకు (బౌశీపోయి యా చెట్టుమి(దనుండి (కిందికి దిగను, 
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అప్పటికి జేన రాసందులోనవికి వచ్చి--* ఈ నందు 

గాలింపు(డు, దీని కావల దారి లేదు, ఈవలి రస్తాను వారు 

చెతకుదురు” అని యిరువురు పోలీసులకు జెప్పెను, అతని 
యనుయాయు లానందులోనికి వచ్చి చూచువజకు అది యంత 

యు శూన్యముగా నుండెను, ఆనోడ దుమికి యెనరు నానలం 

బడ(జాలరు, దొంగల నంగతు లెంత యెజింగియున్నను జేనరు 

హెల్ జీన్ ఆగోడ దాలిపోగల-డని అనువూనింప లేవా, 

పోలీను లానందంతయు వెళకిన జే మరల వెశకు 

చుండగా జీన్ వాల్ జీన్ లోపల గలయం.జూచెను, అనొక 

చెద్దతో(ట, దానికి సరియగు పోషణము లేదు, అచటనచట 

(గచ్చపొదలు, అవురుదుబ్బులు, అటనటం బూలమొక్క_లు, 

ఆడనాడం గూర ముళ్లు, దాఫ్రల కప్పులేని యిండ్షగోడలు. 

దవులం గొన్ని మేలింన్లు, డాఫ్రులనే యొక పాడిల్లు కలదు, 

కప్పు చెడిన యాపాడి ల్లెన్ని యేండ్ల నాంటివో తెలిసికొన 

నయితి కాదు, ఇపు డొది (పకృతి పరియాచకమువ బిశ్షు 

కునివ లె నిలువంబడి యున్నది. అగోడలు నడుమ నడుమ 

విచ్చెను, వానిలో. గొన్ని చెట్లు మొలిచెను, అందువలన 

నాయింట నెనరును కాంపుర ముండుట "లేదని జెలియుచు చే 

యుండెను, కావున వాల్ జీన్ కోశజెత్తు నెత్తుకొని గోడల 

నడుమకు. దీసికొనిపోయి యచట బరుండ (బె ప్టిను, 

ఫుండునంటి చలి యపుడు గజగజ లాడించెను, కోడై 

తాచలికిం దాళ లేక వాల్ జీన్ ను కోంతివిల్ల వల పట్టుకొ ని 

పఠరుం డెను, చిన్నప్పటినుండియు దాన్యమున (బతికిన Ss 

వలన. గష్టములనోద్బ టా బొలీక కుతో. బెట్టినది, 
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కావున నోరు కెజిచి యేమియు ననలేదు, అప్పటికిని గోడ 
యావల పోలీసువారి యాన్భాట మడంగక వినిపిం చుచు నే 
యుండెను, కాన దమ యవస్థయు నావిల్ల తెల్లముగాం దెలిసి 

కొనంగలి7ను. జానంటజేసి చాంచల్యము (ప్రకటించి విపత్తును 

వీలిచి తెచ్చుకొనలేను, 

కొంతసేపటికి గోడయావల పోగీసువారి పాడరకుల 

(పచ-డధ్వను లాగాను. తోంటలోపలినుండి విపత్తు లాట 

దను అనుమివి జేకు, కావున వాల్జీన్ “అమా!” యని పిలి 

చెను (పత్యు తరము రామి ననం డా నాలకను హోశి 

చూచెను, కా-ంసేతు.బ మంచుకంయె, జల్ల గా నాము 

అతయ ౨ కటపనెను, 

అప్పుడు మూక మగు (ప్రకృతిని ముఖరిత మొనరించుచు 

భగవధ్రాన:ము. వీనయడెను, మాట వివరాదుగాని పాట 

దివ్యముగా 5 వచ్చుచుండెను, క్రిష్న రీకంఠమునుండి వెయువడు 

చున్న యా ప్రార్గనాగీః యూతని హృదయమును (ద్రనింపం 

జేసెను, _ దవుదన్రల నున్న యా మేలింటినుండ యాధ్య్వని 

వెలువడు చున్నటులు తెలీసెకు, దానవు డంతనా నము కన 

పిదప డై నము కొనంబడినటు లతండు నంతసించి “కరీ! వీ 

కిక్ భయము లేదు” అని యినుమాబు లనుకొ నెను, అతండు 

వెంటనే మోశరకించి ధ్యానము వేయందొడంగొను, అతెసినిం 

జూచి కో జెత్తుకూడ చలికి వడనడ వడ;కుచున్నను మోంక 

రిల్ల (బడెను, న చేసినయెడల భఛగవంతుండు తమభయ 

మును బాజందోల గలండని యూ బిడ్డ నముకము, 

గాన మా,7ను. ఎంతసే పది (ప్రవ ర్తించెనో వాల్ 
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జీన్ ఎతు, అనంద మెంత సేఫున్నను ఒక నిమువ 

ములో ఐపోయినటు లసిపీంచును, దుఃఖము కొలందిశాల 

మున్నను వాలం గాల మనుభూత మయినటులు తోంగును, 

ఎక్కడను చప్పుడు లేచుకాని చలి యక్కుడగుటచే 

కోజెత్తు కాలు సేతు కొంకరలువోయను,. ఆ శాలికి 

తనను అనుకొసి కనులు మూసికొనుటచే బదురవపోయి 

యుండుననుకొని'*నిద్ర పచ్చుళున్న దా తెర్లీ?” అని అడిగాను, 
“మేను, చలి పట్టుచున్నది నాయనా!’ 

వాశర్జీన్ తన కోటులీసి కో చెత్తుకు తొడిగి 

ోవ్రప్రుడు తెగ్గినదా శి అసి అడ్7ను, 

““తిగ్జు మన్న ఏ 

అపుడు దాపున గంటల(మోంత యొకటి వీనంబడం 

దొడణగొను, తోంట ఈ పలితట్టునుండియే యూ (మోంత 

మెలమెలగా వమృచున్నటు లుంచెను, _మోంతదెనం జెవి 

యొగ్గంగా నెవకో యొకరు వచ్చుచు నేలమోా:ద నమేసూ 

చూచుచు నున్న యటులు వాల్ జీన్ కుం. గాసిపిం చెను 

“కష్టములు నన్ను వదివిపోయజాలకు న్ను లున్నవి, 

షషషపళప.- క విశ్వాసము మరల సన్నగిలుచున్నది, 

ఇతండు నన్నుం జూడంగనే “దొంగ దొంగి యని కేకలు 
పెట్టవచ్చును. పోలీనువారువచ్చి నన్ను. బబ్టుకొనవచ్చును. 
ఓయి చేవుణా! ఈ కోజెత్తుగతి యేమగును%ి అని 

యత. డా బొలికను జూచెను. దాసి = (స SR 

లలో క ర అ చేడిలేవు, శగడివేయసిచో 

సిక (బతుక సు, శావున ae గభాలున నౌ మను 
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మ్యునికడకు వెళ్ళి “ఇవిగో నీకు నూరు[ఫాంకులు బహునూ. 

నము”” అని చేయి ణెను, 

Mist నూరు(ఫాంకులే |” 

“జాను! సూడు(ఫ్రాంకులు. నాకును నా బిడ్డకును 
శయనించుట కవకాశము కలుగంజేయవలయును.”” 

ఈ మాటలు విని ఆ మనుష్యుడు నమివీంచి' 

చూచి చుక్క తెగి పడ్డట్టు లౌరా మసియోం. నూదః 

లేనా?” అని యనెను, హాల్ జీన్ కొంచెము నంచలించెను, 

“అయ్యా ! తమ నెటు లిచటికి శాలలినితిరి 1" 

అకాశమునుండి ఊడి పడితిరా? మో శెపుశో యొకపు 

డిచటికి రాXలరని అనుకొనుచునే యుంటిని, మో రిటు 

లుంటీశేమి? కోటులేదు, టోవిలేకు. కోయిల వన్నెయు 

కొక్కెర వంకరయు. జెందితిశేల ? నేను మిముల లోగడ 

చెలీంగయుండనియెడల ఛయపడిపోయియందును, అది 

యటుండె. తమ రెటనుండి వచ్చితిరి 1” 

“అయ్యా! తా మెనరు? ఈ యిళ్లెనరిది ౪” 

“మజచితిరా + మానే నన్నిటం జొజంబెట్టితిరి,”” 

“నాకు గుజుతు లేదు, న న్నెటులు గుణుతుపట్టితిర” ' 

“మిరు నాకు |పాణదానము చేసితిరి” 

"అప్పడు మబ్బు తొలగి చం(దు(డు (పకాళించెను... 

వాల్జీన్ చాచి “ఫోశెల్యాన్ 1” అనను, 

“చి త్రము, నన్ను తమ రీ “కాన్వెంటు! లో 

తోటమాలిగాం బంవితిరి, ఇచటి “నన్ లు (Nuns) మగ 

పురుగును జూడరు. చాన నాకాలి కొకగంట, నా చప్పుడు. 
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విని వారు వైతొలంగుదురు, ఇపుడు మంచు కురియుటచే 

కూరలును, ముల్లంగిదుంపల్నును ఇడిపోయె నేమోయని 

చూడవచ్చితి, వ 

(ఫో శెల్యాన్ ! వెనుక న్ (పాణములు నేను కాచి 

తిని, ఇపుడు నీకు వంతువచ్చినది.”” 

“ఇంతకంశునా? నా యదృష్టము ప౦డీన ది, 

నేనేమి చేయవలయునో చెప్పుట మా త్రేము మో వంతు,” 

“మోకు విడగా గది యున్నదా ! ర్ం? 

“ఆ, మూడు గదులున్నవి, కాసి (పాంతకొంప, 

వాలం జాటుగా నుండును. అట శెవథనురారు, తమబోటి 

చారి కద్ పసికిరాదు,”” 

65 ద్రి మీ (పకృ తావస్థకు పనికివచ్చు”” నని (ప్రకృత 

విషయ మంతయు మ! జీన్ ఫోశెల్వాక్కు చెప్పివయి చెను, 

అతిడు మజివాటాడక నెగడివేసి ఒక యరగంటలో 

కో జెత్తుకు వెప్టక లీగంచెను, అంతట వా రా బిడ్డతో ఫోన 

లాన్ ఉన్న గదులలోనికి. జనిరి, కో బెతొకపటువుమోంద 

సిదిరం చెను, ఫో శెల్యాన్ , వాల్ జీనుబు ఇంతి యెండుగడ్డి 

వణచుకొని దాసిమోంద6 బరుండ్రి, వారిరువురును లోలోపల 

చమేమో యూహ లల్లుకొనుచుండీరి. వారికి నిదుర 

పట్ట లేదు, 
వాల్ జీన్ ఇట్లనుకొ నెను; “వచట ఫో శెల్వానుకుం 

చక్క. నింకొళరికి. (బ్రవేశము లేదు, నాకిచట నునికి 
దొరకినచో (బతికిపోదును, పోలీసు లిందు(జొరఠు, కాని నా 
శిటులు వీలుకలుగును €” 
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ఫో శెల్య్వాన్ ఇటులనుకొ నెను. “శే నిటకు వచ్చిన 

నాంటనుండి నేంటివజకును. మసియోన్ మూదలేను ముచ్చట 

వినలేదు. వీరి శేమి చిక్కులు వచ్చెనో తెలియవేదు, బపు 
డందజును హాజ్యవిప్ణ నమును తీసికొని రా, దలంచుచున్నారు, 

వీఠగూడ నావిప్తవమునం జేరియుండరుకద | వంగా 

ఈయన కొకకూంతురు ! కూతురో తేక మనువునాలో? ఈ 

మాట లోగడ వినచే లేదు. అగుంగాక, నాకు (పాణాపాయము 

వచ్చినపుడు వీరింత యాలోచించుకొనిరా ? చేనువూ తము 

వీరి కాపద వచ్చినఫు డేల వెనుకముందాడ వలయును?” 

(పభాత మాయెను, కా న్వెం(ఎునుండి గంటల చప్పుడు 

వినంబడలగా వాల్ జీన్ ఈగంట అందుకు కొట్టుచున్నారని 

ఫో శెల్యాను నడి గను, 

నన్ లలో నొక తెకు జబ్బుగా నున్నదవియు, నామె 

చనిపోయి యుండు ననియు ఫీ శెల్యాా పప్పును, 

మజీయొక తీరుగా గంటలు (మోగందొడలగౌను, 

“ఈ గంటలు నన్ లందజకును వీబుపు, వా రిపు డందజును 

గలిసి ఆలోచింతుఠ కాంబోలునని ఫో శెల్యాన్ అనెను, 

“నాగలి యేమి? చే నిశ నిట నుండుటకు వలను 

పడడా?” అని వాల్ జీన్ అనెను జిత్తులమారి ఫోశెల్వా౯_ 
“అయ్యా! మీ రొకతూరి బయట(బడినచో మరల మిము 
లోపలికి రావించుట కుపాయము పన్నంగలను, మిరు 

లోపలిశెటులు రాంగలిగితిరో దయయుంచి చేకప్పికీరి కారు, 

స్వర్గమునుండి డిగివచ్చితిరని చేను సరి పెట్టుకొందును గాని 

యీ నళ లో. పంశెవాండ్రు! సింనాద్యారమునుడి యే 
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యిట శెవరిశేని (పవేశము. ఇంకొక దారి సింహస్వప్నము, 

వీల్ల దానికి పరవా లేదు, పండ్ల బండిలో బవండం బెట్టి గడ్డి 

క్్సీ బయటికి. దీసికొనిపోగలను. నా తమ్ముని కూతురని 

చెప్పీ మరల లోనికి. దీసికొని రాంగలను, తమ కిష్టమగు నేని 

ఈ కాన్యెంటుళో( జేర్పింపంగలను, కాసి తమమాట. ,.” 

అని అనుచుండంగా మరల మూడుగంటలు వడివడిగా 

(మోంగెను, ఆ గంటలు ఫోశెల్యాన్కు పిలుపు! 

“అయ్యా! నే నికం బోవ లెను” అని ఫోశెల్యాన్ 

శాలీగంట మొనయుచుండంగా కుంటుకొనుచు. బోయెను, 

“పయొగరెన్” , (Prioress) తనకొజుకు సిరీవీంచు 
చుండగా ఫోశెల్వా౯ పోయి వందనమువేసెను, ఆమె 

అతనిని. జూచి...“ ఇంతకుముం చే యొక నక చనిపోయెను, 

ఇచట జనిపోయిన నన్ లను ఈచర్చి (ప్రక్కనున్న నేల 

కటల బాంతిపెట్టుట యిక్కడి యాచారము, కాని 

యిఫు డేలినవారు ఈ యాచారమును నిశాకరించిరి, కావున 

వారి కన్నుగవ్ని యామె నిచటనే పాంతిపెట్టటలయునని నా 

కోరిక, నేలకొట్టుమిాంది జాతిబండను నే నొక్క తె నెత్తం 

జాలను, మజియు నర్హారువారి బండీమో(ద డఉ_త్తశవ పేటికను 

బంపవలయును, ఇదియు నావేత.గాని పని, ఇందు నీసాయము 

శాకు. గానలయును” అని యనెను, 

ఫోశెల్వాన్ అంగీకరించుచు_“ఉ తక్ వచేటిక బలు 
వుండదు, నము సులువుగా పట్టుపడిపోవుదుము.. కావున 
గాన మట్టి వోయవలయును”** అని య నెను, 

“ప్! మంచి ఉపాయము, నీకిది జోంచినందులక్షు 
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వందనములు చెప్పవలెను, ఈ సంగతులు గు ఫముగా 

నుంప వేండుచున్నాను”” అని ఆమె యనంగా నతం డతి 

వినయముగా. “అమా! నాదొక మనవి, నాకొక్ష 

తమ్ము(దున్నా (డు, అతసి కొకకూ(తురు కలదు, అతండు 

బలిష్టు(కు, కర్రి ముండు, అచంచలుండు, నాయింటిలో నత 

చికి, గూడ దావ) చేయవలయును, అతండు కూడ నున్నచో 

తోంటలో 'నెంతపని తేలునో చూచుకొందుడు గాక అనెను, 
సరియ, అపిల్ల మూట ౪” 

“అవీల్లను తమ కాన్వెంట్ పాఠ శాలలో 'జేద్చు 

శొనిన నాతిము. చెంతయో నంతసించును,”” 

“అటులగుచేని శేపకడ సీతమ్ముని నాకడకం బంఫు 
ము, తప్పక చేద్చకొందును, 
So ముగిసివవీదప ఫో శెల్యాన్ వెను దిరిగ్ 

వచ్చి వాల్ జీన్ కీనంగతి యంతయు జెప్పి NESS 

పోవుట యెటులు? మోరువచ్చిన దారిని భోలేరా?ి” అని 

యడిగెను, ఆ(గుడ్డిసందు ర గామోాంద పోలీసుల ఇాఫుండీ 

తీదనని వాల్ జీన్ కు భయము కావున “అది అనంభనము” 

అని కొంత సే పాగ “శవ పేటికలో మన్ను వోసిన యడల 

నెత్తుటలోను దింపుటలోను జరజక జటుగును” అని అనెను, 

“అగును, నాకు వేజు ఉపాయము తోం-చ లేదు, 

మీ శేమయినను తోంచెవా ?”’ 

“ఆం, వారు శవ పేటికలో నన్ను. గొంపేయరు గాక. *” 

ఘోరమగు నీయుపాయమును విని ఫోశెళ్వాన్ 

“మా దలేనుకు పిచ్చియె త్రలేదుగది 'అని యనుకొనెను, 
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శాని కొంచె మాలోచింపంగా నీయుపాయము మంచిజే 
యని తోచెను,  అటుతవవాత నీయుపాయము నెటులు 

నెజ వేర్చవలయునో వా రిరువుడును గలిసి యాలోచించిరి, 
వారి యాలోచన యిది, వాల్ జీన్ ఆరాత్రి ఫోశెల్యాన్ 

ఇాటున కా న్యెంటులోనికి బోవలయును, శవ పేటిక యున్న 

గదికి పక్కగా నొక చిన్నగది కలదు, వాల్ జీ౯ అందు 

దూటీ ఆచేమి గడపి తెలవాజకముంబే శవపేటికలో 

ప వేశించవలయును, ఫో శెల్యాళా శవేటికకు రెండురం[థ 

ములు చేయవలయును, మూత వదులువదులుగా నమర్చ 

వలయును, శృశానమున((బార్గన జరిగినపిదప శవ పేటిక పై 
మట్టిపోయు వానిని ఫో శెల్యా౯ పొన శాలకు. గొనిపోవ లెను, 

అచట తిక్కవుట్టునటులు వానిచే. (ద్రావింపవ లెను, అపుడు 
“'సీబదులు నేను మట్టిపోయుదు” నని చెప్పి ఫో శెల్వా౯ 

ఆ మట్టిపోయు వాని నింటికిబంపి తాను మరల శృశానమున 

కరిగి పెట్టనుండి వాల్ జీ౯ను పైకి దీయవలయును, 

ఈ యుపాయము వినుటకు సొంవుగ నే యున్న దికాని 

చాల నపాయములతో( గూడియన్నది, అటు లయ్యును 

శుశానాంతేమువటకు కాగుగ నే వ్యాపారము జటీగిపోయెను, 

శవపేటికను గోంత దింపిరి, ప్రుకోహితుంకు (ప్రార్థన ముగిం 
చను, ఫో శేల్యాళ౯్యును మట్టిశోయువాండునుగాక తక్కిన 

వారందటు 'వెళ్ళిపోయిరి, ఈ మట్టిపోయ వచ్చినవా! డొక 

'కొత్తవాండయ, ఐనను ఫో శెల్వా౯ భయపడలేదు. అతండు 

తనతో (త్రాగుటకు వచ్చుననుకొ నెను, కాని వాం డందుల 
శొడయటడక పాణె(ఢునుట్టి నా షెట్టమోదం బోసెను,. .. 

6 
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ఈ (పనంగమంతయు వాల్ జీ౯కు వినంబడుచునే 

యుండెను, ఇక దనకు బలవనరణము తప్ప దనుకొ నెను, 

అతండు మూర్చిల్లెను, ఫోశెల్వా౯ పని ఐపోయెను, 

మట్టిపోయువాండు వడివడిగా రెండుమూం.డుపాజల 

మన్ను గోతిలోనికి వినలెను, అవు డతని జేబునుండి యొక 

చీటి విసువగా వచ్చి ఫో శెల్యా౯్మ్షోం(ద బడెను, వెంటనే 

ఫోశెల్వా౯ళొక యుపాయము తే స్టైను,ఫో శెల్వా౯్ అతనితో 
“అయ్యా! ఇవాల జాగయివోయినది, లశ? బడి నిమిష 

ములలో. దలుప్రులు మూసినై తురు. మోచీటి ఉన్నదా 2?» 

“ఆం, లేమి? అని అతడు జేబులో . చేయి వెట్టి 

“అయ్యో |! ఇంటికడ మజచియుందును, ఇది పోయినచో 

తొమ్మిది (ఫాంకులు దండుగ యిచ్చుకొనవలసి యుండును,” 

“మంచిపనియే చేసితిరి, వెంటనే పరుగెత్తి దానిని 
'దెచ్చికొనుండు, శే నిచట మో కొజకు వేచియుందును, 

మిరు. వచ్చిన పిదప మీకు సాయము చేయుదును లెండు.”” 

“నాపాలిటి 'దేవ్రుడవయ్యా !”’ అని అతడు పఠు 

వె లెను, వాం డటు 'నెళ్లంగ నే ఫో శెల్వాన్ గోతిలోనికి: 

వంగి “మూదలేనూ |!” అని పిలిచెను, 

ఎక్కడి మాదలేను! మాట లేదు, ఫోశెల్యాన్ 
గోతిలోనికి మెల్లగా దిగి మన్ను (తోసివై చి' పేట్రెతలుపు. 

తెబిచెను. (ప్రాణములేని యా శరీరమును జూచి యతే(డు 

గడగడ లాడీపోయిను, “ఇంత యాలన్యము. జరిగిన యెడల: 

నితండు చనిపోవునని నే నూహీంచి యుండవలెను” అని. 

యతండు 'విలవించుచుండంగా. వాల్ జేన్ కొంశను ' కదలి: 
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చెప్ప లె_క్తెను, ఫోశెల్యాన్ సంతనమునకు మేర లేక 
పోయెను. అతండు వాల్జీన్ వీ(పు(క్రీంద చేతులు వైచి 
మెల్లగా పయిశే తైను, వాల్జీన్ కిఫుకు గాలి దొర శెను, 

అతడు కోలుకొని వెంటనే లేచి పయికి వచ్చెను, వా 

రిరువురును గలిసి యా గోత్ని గబగబ పూండ్చి ద్వారము 

కడశేంగ చీటి చూపి శృశాన (ప్రాకారమునుండి నిగ్గమించిరి, 
ఫో శెల్యాన్ అచటినుండి మట్టిపోయువాని యింటి 

శీగొను, అతం డింకను చీటి కొట కిల్లంతయు గాలించు 
చుండెను, అది గని ఫో శెల్యాన్ “అయ్యా |! మో యాల 

సము గాంచి చే నా గోయి పూంద్చుచుండంగా ఈ చీటి 

దొరశెను, మో రచట బాజనై చుకొని యుందుఠుి” అని 

యాచీటి దీసి యాయంగా నతడు చాల నంతసిం చెను, 

అంతేట ఫో శెల్యాన్ కో జెత్తును తాను చెక్పినటులు 

తీసికొనిపోయి పండ్రమ్ముదాని యింట నుంచెను, వాల్జీన్ 

అచటి కేంగ యా బాలికను గొనివచ్చి (ప్రయొరెన్ (Pr0r53) 

చేతిలో బెక్టైను. ఒప్పుదల చొప్పున నామె లో జెత్తును 

కా న్వెంటులోం 'జేర్చుకొని వాల్ జీన్ ను ఫొ శెల్యాన్ యింట 

నుండుటకు సెల వొనంగ౫ను. ఈ రీతిగా. గొన్ని యేండ్ల 

పాటు వాల్ జన్ అచట నుండంగలి7ను, 

ర 
ఈకథ జజుగు కాలమున పారిన్నగరము చిట్టచివర 

దరి(చులు నివసించు నొక (ప'దేశమున పాడుపడిన పెద్దమేడ 
యొకటి యుండెను. అ దొక్ ముసలి యామెది,' 
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మేడమో(ద నొక గదిలో మారిస్ ఆను యువకు? 

డొకం డద్దె కుండెను, మజియొక గదిలో జోం[దెత్ 

కుటుంబ ముద్ద కుండెను, జోం[దెత్ దంపతులును, వారి 

నూంతుం (డ్రీదవుడను, వెరసి నలుగు రాగదిలో నుండిరి, 

బారికొక కువూరుండు కలండుగాని వాండు తజచుగా 

ఉఊరిమోందనే యుండును, ఎస్పుడయినను చుట్టపు జూఫవుగా 

వచ్చి చూచి పోవుచుండును, 

అమేడలో మిగిలిన భాగము లన్నియు. కూలి, 

మోదం బడునటు లుండుట. జేసి యెవరు నం దద్దె రుండరు. 

మార్విసు దాదా పిరువ చేండ్రవాండు. అతండు కాలేజిలో 

జదువుచుండెను, అతని కాత జిల్ నరమాన్ చాల ధనికుడు, 

మార్విసు తండి పన్ మేర్సీ, అతడు ఒకటవ నెపోలి 
యన్ (క్రింద పని చేసెను, ఇది జిల్నరమాన్ కిష్ట్రము 

లేదు, తండి రాజపక్షుము, కొడుకు విప్లవ పక్షము, దానం 

జేసి వీళాపు[త్రులు విగోధు లయిరి, తండి కొడుకు నింటి 

నుండి వెడల నడచెను, వాటర్లూ యద్ధత్నే(త్రమున పన్ 
మేర్సీ చూపిన పర్మాకమము జగద్విదితిము. జిల్నర 
మాన్ కిదియు నెక్కువ కోపమునకు కారణ మాయెను, 

తుదకు పన్ మేర్ సీ కట్టగుడ్డ లేక, తినం దిండి లేక మలమల 

మాండిపోవుచున్నను ఆ తం|(డ్రివృదయము కరంగ లేదు, 
ఇట్లు పన్ మేర్ సీ చనిపోవుచు మార్విసు కొకచీటి యిచ్చెను, 

“నాయనా! వాటర్లూ పోరాటమున ెనార్డీరను 

స్రైనికుం డొకడు నాకు గాయము. తగులంగాం జూచి 

మిక్కిలి పరిచర్య చేసెను, సీ కతం డెవ్సుడేని , నానంబడిన 
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యడల నీవేతనగు సాయము చేయునది,” 

ఈ చీటి యంతయు మార్విసుకు కంఠపాఠము, పుట్టి 
బుద్ధి యెొటీంగినది మొదలు మార్విసు కష్టజీవనము చేయుచు. 

జదివికొనుచుండెను, ఎపుకు చదువు ముగియున్నా ఎప్పుడు 

పొట్టపోసికొందునా యని యతీ(డు తహతహాలాడుచుండెను, 

చదు దొకటియే యతని మాననము నా[కమింపలేదు, 

ఇపుడు వలపాకటి, ఇందుంగూడ నతేం డంత యదృష్ట 

వంతుండు కాలేదు, (శ్రీడోద్యానములలోం చాంజూచిన సుందరి 

చీ రాత జెటుగంయడు, ఆ మెవెంట నొక వృద్ధుండుకూడ వచ్చు 

చుండును, అతంజామెతండి కాబోలు, వా రొక బల్ల మోందం 

గూర్చుందురు, మార్విసు వారి ముందునుండీ సై కిబోమి 

కూరద్చుండును. మార్విసా సుందరిశేసి చూచును, వారి 

యునికీ యెచటనో వానికి. దెలియదు, కొన్నాళ్ళనుండి నా 

శేయుద్యానమునను గానవచ్చుట లేదు: అవుడు మార్విసు 

వారిన్ నగర మంతయు గాలించెను, ఆపాడు మేడలో నున్న 

వారిలో నెల్ల నా జోం(దెత్ కోటుంబమువారు దిక్కుమాలిన 

"వారు, వా రున్న దొక పెద్దగ ది. దాని మూలలందు దయ్య 

ములు డాంగగియుండు ననివీంచును, 

జోం(దెత్తు సాగనారకంబము, వానిది ముడతల 
మొగము, ఎవందేని వాని నెత్తీమాంద (గ్రుద్దిన యెడల నా 
ముడతలనుండి (శార్యమును, జిత్తులును ఊడిపడును, చింతా 

కంత లేసి కన్నులలో ఫీశ్రాద్రులంత కస మోస 

ములును ఇమిడియుండును, 

అతని భార్య పండుకోంతి, అమె. యొక చిన్న గట్ల, 
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ఆమె కావి వెండుకలు జనపనారకు తిరిగెను గాని నేటి 

కిని ఆమెలో రాతసిబల మున్నది. ఇటులయ్యు నామెకు 

మగనియెడ భయము మెండు, ఆమె కడు. బల్మివత, 

వేయెల, యాతం డెంత చెప్పిన నామె యంత, 

. ఆదు వీల్ల లలో బెద్ద డానికి. బదునా జేండ్లు, చీన్న 

దానికి. బదునాలుగు, వారి శేనాశడును కడుపు నిండ కూ 

డుండదు, కాన వట్టి యెముకల గూ(డులు. వారి చేతులు 

కంద యెజువుగా నుండుటయేకాక యుల్బియు నుండును, 

ఇాలీ చాలని కట్టుగుడ్డలు, తలిదం[డు లీయాకారముతో 

వారిని వీథులలో. డిరుగం బంఫుటవలన వారు వాడని 

మాటలును, దిరుగని బాటలును లేవు, 

ఈ కుటుంబమునకు యాచనమును, దొంగతనమును 

వృత్తి, ఇట్టి వారు ఏ ప్పత్తనమునం జూచినను గనివీంతుకు, 

ఈ కుటుంబమున మజియొకనిపేరు చెప్పమటచితిని, వాని 

పేద గా(ఖ్రూష్. వీయ జోం(డైత్ దంపతులకుం గడగొట్టు 
బిడ్డడు. వీనికి పదునొకండేండ్లు. తల్లికి వీని పొడ గిట్టదు, 
వాని నింట నుండనీయదు, కానున వాని (బతుకు బజాజులో, 
పడక పార్కులో. (పతి పోలీసులలో ఇతడు రెండు 

మూడు నెలల కొకసారి తేలీదం(డులC జూడవచ్చును, మంచి 

తెలివితేటలు కల యీ యల్లరి పిల్లకాయ నీయింట 

Fr తా శతం శే, 

వాలం గాలమునుండియు విద్యయందును, వీదప( 

(బేమయందును మునిగి తేలుచున్న మౌాధ్విసుకు తన గది 

(ప్రక్క చింకొక గది యున్నదనియే. 'తెలియకు,. ఒకనా(టి 
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(పొద్దున నతనికి. దన గదితలుపు తోసిన చప్పుడు వినం 

బడెను, అంతట నతడు 'లోవికి రండు అని అనెను, 

చింపిరి గుడ్డలలో నెముకల గూ. డొకటి, బె త్తమువంటి 

చేతిలో నొక చీటి పుచ్చుకొని, లోనికి వచ్చెను, ఈ యెము 

శలగూండు జోం[(దెత్తు పెద్ద కూతురు, దీనికి నదకు బెద 

శులు లేవు, సిగ్గు సిరము లంళేకంయె శేవు, ఆకన్య తాం 
దెచ్చిన చీటి మౌర్విసు కిచ్చి యాగది యంతేయుః గళ్ళ 

ముగాం దికుగుచు నందు. గనంబకు [పతివ స్తువును వింతగా. 

జూచుచుం డెను, 

పొగాకు కంపు కొట్టుచున్న యాచీటి మార్వి సిటులు 

చదివికొ నెను ; 

““కలుష్టనోలుతనము' కల నా పొడుగు చిన్నదొరకు 

విధేయుండు జోం[దెత్తు చేయు విన్నపములు, 

అయ్యా ! తమకు నామో(ద దయ అని విన్నాను, 

కావున నాజు నెలల వెనుక నే నీయవలసిన యాజునెలల 

యగ్దె తమరు చెల్లీంచితిరి, అందునలన మారు కలకాలము 

చల్లగా నుండవ లెనని దీవన లిచ్చుచున్నాను, రెన్నాళ్ళ 
నుండియు మేము నలుగురము పస్తు, ఇదిగాక నా భార్యకు 

జబ్బు, ఈ సంగతులన్ని యు నా పెద్ద కూతురు మనవి 

చేయగలదు, మిమ్ముగురించి నాయభి(పాయము తప్పు 

శానిచే సాయామాటలకు మీ గుండెలు కరగి నాకు 

సాయము చేయవలయు నను కోరికకలిగి తనుకు తోచిన 

ధర్మము చేయుదు రని నమ్ముచున్నాను,_జోంథ్రెల్ _ 
ఈ యు త్రరమునుండి చదువు. లుట్రిపడుచుండుట 
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లేదని తెలిసియు వమార్విసు వారి "లేరమునకు వగచి. 

జేబులు తడుముకొన. వొడగాను, అఫు చా కన్న యేల. 
పాట యొకటి యందుకొ నెను, “ఏమిటీ! నీకు సుస్తకా 

లున్న వే ! మాడు నా దెబ్బ, శేనును చదువంగలను” 
అనుచు నా కన్య యొకపుస్తకము తీసి ోవానిసై న్యము 
వాటహ్హ మే తమున. జాలం బరాజయము పొంబెను” అని 

చదివి పిమ్మట “మా నాయనగూడ వాటర్లూలో యుద్ధము 

చేసెను, “మేము నెపోలియన్ తరఫ్రవారి మని ఆయన 

అప్పన మా సంగతులే చెప్పుచుండును,” అ నెను, 

మార్విసు (వేళ్ళ కొక ఐదు (ఫాంకుల నాణిమును, 

నొక పదునాజు సౌలనాగెమును (“సౌ అనంగా సుమాజ. 
ఒక కాసీ) తగిలెను. అతండు పదునాజుసౌలు తన కుంచుకొని 

ఐదు. ఫాంకులను ఆకన్య కిచ్చెను. ఆ వీల్ల దాని నందుకొని 

తలువు వేయక యే తుజ్టు మనెను, అపుడు మార్విను వారి 
నడుమగోడను పరీవ్నీంచెను, అది యొంటియిటుకతో. గట్టన 

పలుచని గోడ, డాని కొక రం[ధము కలదు, బల్ల మింది కెక్కి 

యా రం[ధముగుండ అవలిగది చూడవచ్చును, “ఇన్నాళ్ళ 

నుండియు వీరి బాగోగులు చూడనయితిశే, పాపము, వీరంద 

తెటులున్నారో”” యని అత. డొక బల్ల నెక్కి. వారిగది 

యంతయు. గలయ( గాంచెను, 

జోం(డ్రైత్తు కూంతు కిచ్చిన ఐదు |ఫాంకుల నాణె 
మును తీసికొని... ఇదిగో చీటి, దీని దీసికొని చర్చికి వో, 

(పారన ముగించిన పిదప నిన్ను. బలుకరించిన ముదుసలి 

వాని కిమ్ము, ఉ చేతులతో వత్తువేమో, వీంపు- కాపాడుకో; 
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జూ(గ త్తి” అని యొక చీటి యిచ్చెను, ఆ వీల్ల అటు వెళ్ల. 

గనే మార్విసు బల్ల దిగి మరల బు స్తకము పట్టుకొ నెను, 

అంతట నెవరో వడివడిగా మె క్కి (పక్కగదిలోనికి 
బొజుంబడు శబ్దము వినన చ్నెను, అతండు ఫు నకము కట్టి 

పెట్టి మరల బల్ల యెక్కె_ను, జోం(దెత్తు కూతురు *అతండు 

వచ్చెనని యనెను, 

“ ఎఏవథ ౪ 
(‘ఆ మునలయ్యయు, వాని కూంతువను, వా రంగ 

డిలో నేవో కొనుటకు బండిలో వెళ్లి నశ్చెదరంట.” 
కక్ ప్ప యిల్లు వారికి సరిగా జెప్పితివా ? ఎడమ 

వైపు గదిమాట 1” 
“ఆ. వారొక నిమిషముళో శానియెడలనా పేరు. .. 

“వెంటనే కుంపటి చల్లాద్చము”* అని జోం(దెత్తు 

భార్య కాబేశించెను, ఆమె వెళ్టిగా( జూచుచు నూర 

కుండంగా నతండు గబాలున నీరు కుమ్మరించి, బొగ్గుల 

మిందను, చితుకులమిోండను బూడిద కప్పెను, అంతట 

నతండు తన చిన్నకూంతును “ఆ కిటికీ తెలుపును (గుద్ది 
(బద్దలు కొట్టుము' అని యాజూవీం చెను, అవిల్ల అందులకు 

జంశెను, అతిండు [గు డ్లుజి మెను, ఆ బిడ్డ యిక వెనుజూడక 

కీటికియుద్దమును తన పిడికిట వినరుగా. బొడీ చెను, 

“అయ్యయో ! వీల్ల చేయి తెగిపోయెను” అని తల్లి 
అఅచశెను, “నాకు. జెలియును, అటులు కావలయును” అని 

యాతండు పలికి “ఇదిగో నీవు పోయి అ కక్కిలో పడుకో” 
మని యాన వెట్టి శ త్రునంహారమునకు నన్న ద్దుండగు చీనా 
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'పతివలె నలుదెనలు చూచెను, అఫుడు సరిగా తలుఫుకడ; 

జప్పు డాయెను, జోం|ధైత్తు తలుపుతీసి లోనికి వచ్చిన ముకు 
'సలికిని అతని వెంటనున్న కన్నియకును వినయముతో 
నమస్క_రిం చెను, 

వారి రాకవలన నందటకంకి నాశ్చర్య పడీనవా? 

డొకండుకలండు, అతండు మార్విసు, అత. డింకను బల్ల మాడ 

నెక్కి. యే యుండెను, అత డిన్నాళ్ల నుండియు వెతకుచున్న 

సుందరి నిఫు డెట్ట కేలకు జూడంగలిగెను, ఈసుందరీయామెయే! 
నల్ల కన్నులు,ఆ పొడుగు వేనలి,ఆచక్కని నడలు, దయతోడను 

సిగ్గుతోడను రంగరించిన యా కవళిక యత. డెటిం౧న చే, 

ఆమె చక్కగా నలంకరించుకొని యుండెను, ఆమె లోనికి 

వచ్చి తాందెచ్చిన యొక మూట బల్ల మో(ద( బెట్టను, జోం(చె 

తామెను మొదట. బోల్చ లేదు గాని ముదుసలి వానిని 

మా(తము పోల్చుకొ నెను, తా నెన్నండో యాతని? రాంచి 

నటులు జోం[ దెత్తుకు, వోంచెను, అతడు అ ముదునలికడ 

రోగిఘ్టియయిన తేన భార్య దుఃఖగాధలు (తవ్వివోయుచు, 

పగిలిపోయిన తన యింటి కీటికిని అతని చూప్రమేరకు గావిం 

చుచు, కుంపటిలో నిప్పులకుంగూడ6 గణవని తన నిప్పచ్చరము 

వెళ్ళబోయుచు,...“ఇ ది గో ఇతనిని తిన్నగాం జూడు ! 
గుజుతురాలేదా! ఆ వీల్ల యే చుమి యిది” అని తన భార్య 

వెవిళో నూందెను,. 

“ఈ అవమ్నూూయి చేయి యిటులు చీఠుకొని పోయిన 
జీమి +?” అని ఆ వచ్చిన పడుచు చింతించెను, 

“అమ్మా 1 అది యొశమరలో పసీచేయుచున్నది, 
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అచట చేయి తెగినది, మాగతి యంతయు సిటులున్న ది” 

అని .చెప్పి  ముదునలివాని శేసి తిరిగి..“అయ్యా ! చాల 
నాళ్ళనుండి అద్దె యోా(జాలకుంటిని, ఇప్పటికి అడువది(ఫాంకు 

లీయవలయును, ఎక్కడ నేని పని దొరకునాయని వేయికనులు 
పెట్టుకొని చూచుచుంటిని. అది వేయి కాళ్ళతో పాటీవోవ్ర 

చున్నది, ఈసాయంకాలము నేనా య ధ్ర యీోయ (జాలని చో 

పీశేయి బజాజులో. బండవలసియుండును” అని చెప్పెను, 

అ పడుచు తాను దెచ్చిన మూట విప్పి యందలి 

వలునల నాక న్నెల కిచ్చుచుండంగా అఆముదున లి 

“అయ్యా! నాకడ నిఫుడు పైకము లేదు, నాయంకాలము 

తెచ్చియిత్తును”” అని పదునాజు(ఫాంకులు జోం(దెత్తు 

చేతం బెట్టను. జోంగదెత్తు వానిని గొని నమస్కార వర్గ ము 
కురివించెను, ముదునలివాండును ఆపడుచును సాయంకాల 

మాజుగంటలకు మరల వత్తు మని చెప్పి వెళ్లిపోయిరి, 
జోం(దెత్తు, లేక తెనార్సీర్ అపుడు తన భార్యను జూచి 

శ వారిని గుర్తింపలేడా 12 అని యడిగను, 

“నివు హెచ్చరించిన తరువాత గుర్తించితిని, కాని 
యీ పడుచు ఆవిల్లయెనా +” అని పండ్లు పటపట కొతికి 

“అవును అపు డెంత రోంతగా నుండెడిదో! ఈయంద మివు 
డెటులు వచ్చినదో? ఇంతే యందమైన పిల్ల యీ బస్తీలో 

నున్నడా? జారా! ఆచీర యెంత వెలకలదో? నాకర్మము! 

నా కూ(తుం (డిపుడు చినుగు పాంతలు. కట్టుకొని యిల్లీల్లు 

పట్టుకొని శికుగవలసివచ్చినది”” అని యతని భార్య య నెను, 

జోQచ్రైత్తు తనభార్య కోపమును లఖ్నీంపక, యిలు విడిచి 
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వెళ్ళి మరల నొక యరగంటలో తిరిగివ శ్చెను, మార్విసు 

కో చెర్తు బండీవెంబడీ నుణీకి యుజికి “యి(శక లాభము 

లే” దనుకొని *ఆజుగంటల కామె తం[డి మరల నిచటికి 

వచ్చునుగడా” యని గుజుతు తెచ్చుకొని తనగదికి( జేరు 

కొనెను, జోం(డెత్తు, లేక తెనార్టీర్ తన కూంతుం[డ నూరి 

మోాందికీదోలి, సాయంకాల మెదుగంటలకు మరలి కావలె 

నని ముదల యిడెను, అటుపిమ్మట స్వరము తిగ్గించి తన 

భార్య శేమేమియా చెప్పెను, మారను సు కడియంతేయు స న్పష్ష 

ముగాం దెలియ లేదు కాని అతనికి. జిలిసిన విది: జోంటదెగు 

దంపతు లా తం(డికూ(తుం(డను లోగడ నెటుంగుదురు కానీ 

వారు మా(తము వీరిని గుర్తింపలేదు. మాపటి వేళ వృద్ధుం 
డిచటికి వచ్చినపుడు శెవార్తీర్ వాసికడ నున్నడబ్బు దంగి 

లించును, మందు మిక్కిల్ వచ్చుచోం జంవీపాజనై చును, 

అందుల కత.జడు కొందజు బందిపోటు దొంగలను మాటా 

డెను, మజికొందటతో మాటాడును, అత (డినుపకొట్టునుండి 

హత్య చేయుట కుపషయోగించు కొన్నివ స్తువులను కొనును,” 

నూర్విసుకు అ బందిపోటుదొంగల పేవలు వీనంబడ 

లేను, “సమ్ముదుని దొర కించుకొొంటిచేని యీ యెత్తు నెగ్గి 

నళ్లు*”” అను నీ వాక్యము మాక్విస్ స్ చెవికి దాగేను, 

అపుడు తెనార్డీర్ తన యతిథి యిచ్చిన రొక్క ము 

తీసికొని వెళ్ళి పోయెను. మూర్విసు గుండెలు గుబగుబ లాడి 

పోయెను, మృత్యువు తన (పేయసి తం|డీని పొంచు వేసికొని 

యున్నది, అత డెక్కడ నుండునో, అతని పేశేమో తన 

ద్రోమియుం చెలియుదు, అతని రథతీంచు కెటులు ₹ అతండు. 
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వచ్చువజకు తలవాకిటనుండు-వో 'తెనార్డీర్ కూంతుండ్ర 

కంటంబడక తప్పదు, మటియు తెవార్డీర్ ఎవరినో ఘాతుక్తు 
లను దీసికొనివచ్చును, వాద ముందుగా తనపని నే పట్టింతురు. 
మార్విసు ఇది యంతయు నాలోచించుకొ నెను, అతనికి 

'జేయందగిన పని యొకటియే కనిపించుచున్నది, మౌార్విసు 

వెంటనే కోటు వేసికొని, టోపిపెట్టుకొని మేడ దిగి సందు 

దాటి మునిముం దగపడిన యంగడివాని నడిగి తెలిసికొని 

డాపున నున్న పోలీసుస్టేవనుకు వెళ్ళి ఇ౯ స్పెక్టృరుండు చోటు 

కనుగొని యతనిని దర్శిం చెను, ఇళ స్పెక్ట్సరు పొడుగరి, 

బలిష్టుండు,గంభీదండు. అతనిచూఫులు జేబులలోని వ స్తువులను 

పసిపట్టంగలవు, అట్టిఇళ౯ స్పెక్టడ మోరొక (పియాదునుచేయ 
వచ్చినటు లున్నారు. కాదూ ?*” అని య నెను, మార్విపు 

సలువంకల ననుమానముగాం జూచుచు * అవును, కాని 

ఆ విషయయు రహా న్యము అని య నెను, 

“అpతెయు నాకు. జెప్పవచ్చును, a 

వూర్వసు తా నెజీయినదంతయు. జెప్పెను.ఇన్ స్పెక్టృ 

రంతేయు విని “నము[ దుండులేనివో నిది జజుగొ”ద నెను, 
“కను, అతిండి పే రుపయోగించెను, ఇతండెవండు౪” 

““ఇదియొక నంకేతము, దీనికి నలుగు రని యరము, 

నమః[దములు నాలుగుగడా ! వానేవరో చెప్పుట కిం తీరిక 

లేదు, మో యింటి తిలవాకిలికి మరబీగమున్న దా ? ఉన్న 
చో నా కండు" 'అని జేవ రడుగంగా మారి సిచ్చెను, దానిని. 

గొని యా యిన్ స్పెక్టరు “'ఈ రెండుపిస్తోళ్లు తీసికొనుండు, 
మూరు మిస్థలమున నే పొంతుకొనియుండి సమయమునకు 
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ఆ కాళమున. 'బేల్చుండు, నావచ్చుట కది గుజుతు, ముందర 

మాత్రము వేల్చవలదు, దొంగవానిని కన్నములో పట్టుకొన 

వలయును, ఈలోపుగా నాతో పనిపట్టునేని జేవ రెచటనుండె 
నని యడిగి నన్ను. గలిసికొను.ండు"* అని చెప్పెను, 

అఫు జాయింటి ముదియ అచట నచట. దిరిగి మరల 

దనగూ(టికిం దాను చేదకొను వేళ, ఆమె లోనికి వచ్చు 

చునే కవాటము బంధించును. నూర్విసు డాని బీగమును 
'జేవరు కిచ్చియుండెను, కావున ఆమె రాకకుముంచే తాను 

లోని శేగవలసియుండుటచే నతండు వడివడిగా నడచిపోయి 
చప్పుడుచేయక తనగదిలో (పవేశిం చెను, కొంచెము సేపటి 

లోనే యాయింటి ముదియవచ్చి తలుపు వేసిన చప్పు 

జాయెను, అఫుకు మార్విసు పాదరతులు తీసి బల్లమోంది 
శెక్కి. రం[ధముగుండ చూ వెను, పెద్ద యినుపకుంపటిలో 

రాతుసిబొగ్గు గనగన మండుచుండెను, దాని * జెబుంగున 

గదిలో ఆయాయి వస్తువులు కానవచ్చుచుళీడెను గాని 

మూలలనున్న చీకటి దయ్యము మ్మాతము తొలంగిపో లేదు, 
తలుఫుదావులం (దాళ్లీగుట్ట యొకటియ్యనినుపముక్క_ల గుట్ట 

యొకటియు. కనుప స్పైను, లాను మెట్లమోా(దినుండి పె పెకీవచ్చు 

నపుడు ప్రక్క-గదిలో అలికిడి విన బడెను, ఈనంగతులనుబట్టి 

అంతయు సిద్ధమగుచున్న దని యతే(డు సిరపజచుకొ నెను, 

శొలంది నిమివములలో జోం[దెత్తు ఎచటీనుండి యో 

కం డినుపకడ్డీలం దీసికొనివ చ్చెను. వానిక్ కొయ్యపీడులు 

కలవు. అప్ప eRe కొక పావుగంట సఫ అతండు 

ఎంటనే యిటు లద నప్పు నునా 



ఏడవ ప్రకరణము 95 

“కిల్లలారా! మిరు వేగు వెళ్తుండు, ఎవినీనూ! నీవు 

చూడంగలిగినంతవట్టు ఉత్తరపు దిక్కు. చూచుచుండ వలెను, 
మన 'తలవాకిలి మజవరాదు, అజెల్నా! నీవు దథీణవు 
దిక్కు, మా పనికి భంగము కలుగునని యెంతమా[త 
నునుమానము కలిగినను గాలివ లెవచ్చి మాకుందెలువునది.”” 

ఈ యాజ్ఞ లను విని యాండుపిల్ల లివవురును పద గెత్తు 

కొనిపోయిరి, అఫుడు జోం[ చెత్తు భార్యను జూచి... అ 

యినుపక డ్లీలను కుంపటిలో  బెట్టుము” అని అనెను, అనంగ సే: 

యామె వాని నౌ యనగ్నికుండములో (బె క్పైను; అతండు మరల. 

నిటులనెను: “లాంతరు తీసికొని కిందికి వెళ్లు, మూడమంచు 
పట్టినది, అతండు గుజ్జపుబండిలో వచ్చును, వానికి మెట్లు. 

చూపి కిరాయి యిచ్చి బండివానిని బంపీవేయుము,”” 

“డ్త బ్బేది 1” 

“ప్రొద్దున మార్విసిచ్చిన ఐదు(ఫాంకులు నే మైనవి ? 

(పనంగవశమున గుజుతువచ్చినది, నయమే, ఇతం డిపు. 
డుండ(డు, ఐనను కొంచెము జూడుము.”’” స 

“ఈ సమయమున నాతం డెపుడును గదిలో 

నుండండు, అయినను చమూతును' అని జోం(దెత్తు భార్య 

బయలు చేజెను, 

మార్విసు గబాలున బల్లదిగి పజువుచాటున 
దాను. గదిలో దీపము లేదుగాని మంచు కొంచెము. 

విచ్చుటచే మనకవెన్నెల కిటికీనుండి లోనికి (బ్రసరించు 
చుండెను, ఆమె తలుపుతీసి యట్లు సాంచి కలయం గాంచి. 

మరల? దలువుమూసి తమ గదిలోనికేగ “అంతయు నను. 
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కూలముగా నున్నదని మగనికి. చెలిపి' కిందికి దిగిపోయెను, 

మజునిముసములో మార్విసు మరల దనతకావునం గుదువ 

వొ నెను, జోం(బెత్తు కుంపటిక.డ్డ ముగా నొక తెర లాగేను, 

(తాళ్లకట్ట వికి |క్రిందట్టు మాందట్టు చేసెను. మూర్విసుకు 
(కాళ్ళతో జేసిన నిచ్చెన యొకటి యం దగపడెను, 

గడియారమున ఆటు (మోంగెను, మార్విసు తన 

జేబునుండి ఒకపిసోలు తీసి గుజ్బమును లాగి కుడిచేతి బట్టు 

శొ'నిను, వెంటనే తలుపులు (ఊోసికొని బోందెత్తు భార్య 

లోనికి వచ్చెను, ఆమె వెనునెనుకనే యానునల్తివాండును 

వచ్చెను, జోం(చెత్తు తినభార్య నొకసారి కఆకుగాంజూ చెను, 

వెంటనే యామె [క్రిందికి దిగిపోయి కిరాయి యిచ్చి బండి 

వానిని బంపీ వై చెను, 

జోం[దె తాముదుసలి నొక కుర్చీలో గూరుచుండ. 

బెట్టి బల్ల శెదుదుగనున్న యొక కుర్చీలో చాను కూరు 

చుండెను, అంతట నా ముదునలి -జేబునుండి నంచితీసి 

4 లూయీ లతనికిచ్చి “అ ద్దైవోంగా మిగిలిన కొంచెము 

పెకము మో సంసారమున కక్కనచ్చును” అని యనెను, 
ఇనుపకుంపటి కడ్డముగా తెర వేయుట వలనను, పెట్టిన 

దీపము మినుకుమినుకు మనుచుండుటవలనను వెన్నెలయే 

యిఫవు డొగదిలో (పథానదీపము, ఆ చలి వెలుంగులో (ప్రశాంత 

మగు నా ముదుసలివానిమోము చక్క.ంగాం గానివీంచు 

చుండెను, జోంటదెత్తు భార్య బండినిబంపి పైకివచ్చి తలువు 
చాపఫున నిలువ(బడెను, 

64 వ్వా. చిన్నపిల్ల చేయి యటులున్నది 1 శీ 
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“నిమృళిము లేదు, ఆసుప(తిలో కట్టు కట్టించుటకు 

అక్కగారు దానిని దీసికొని వెళ్లెను” అని జోందె త్త నెను, 

ఆ సమయమున నెవంచో యొక. డాగదిలోనికి దూటి 

మంచముమో(దం గూరుచుండుట వూర్విసు కనిప క్టైను, వాని 

మోము కొండముచ్చు మోమువ లె కారునలుపు. తొడుగు 

కొనిన చొక్కాచేతు అెగందీసికొనుటచే బాహువులు కాని 
వీంచుచుండెను, పాదరతలు "లేవు, వాడు కూరుచున్న 

చో బువరికిని గనంబడదు, అటులయ్యును ఆ ముదునలి 

(గహించి--*వా నెవరు ? అని యడి7ాను, 

“పావగింటివాండు” అని జోం[బెత్ చెప్పెను, 
“తవ భార్య కీ పూట చాల జేలికగా నున్నట్లు 

న్నది” అని యా ముమనలివాండు పబువుచు నప్రు జాగది 

గోనికి వచ్చుచున్న మటి మూవురను జూచి “వీరును తమ 

పొరుగింటివారేవా?” యనెను, వారు Sle 

చేతులు ముకుచుకొని గోడల కానుకొని మంచముమో ద 

గూద్చండిరి, 

“రను, ఈ (పాంతేముల నున్నవా రందజును 

వాగగొట్టములు తుడిచి జీవనము చేయునువు” అని చెప్పి 

జోంగదెత్తు ఒక చిత్తకువును చేతయబుచ్చికొని డాని పసు 

పూర్వముల గుజించి యెన్నియో కథలు చెప్పి యెంతయో 

వర్షించి. “దయ యుంచి దీనిని దమరు తప్పక కొన 

వలయును” అని యాచించెను, జోం(దె _త్తిబులు వాక్ 

(పవాహమును పాజించుచుండంగా నాము ముసలి తేన కుర్చీని 

మెల్లగా గవామముకడకు జటుపుటయు, నిసునుంతయు బెద 

7 
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రక తాను తప్పుకొనిపోవుట కాగది యంతయు జూచు 
టయు మార్విసు గమనించెను. “వది యా చిత్తరువు 1” 

అని యాముదుసలి యనంగా జోందెత్తు డానిని దెచ్చి 
ముదుసలివానిమోముముం దెలత్తి పట్టుకొ నెను, అది యొక 

పానశాలకు (పతిబింబాభానము, మార్విసు కది యాండు 

దియో, మగవాడో తెలియలేదు, “ఇది యెంత వెల 

వేయు నని మి యు ద్దేశము ₹* అని జోందె త్తడిగెను, 

“ మూండు(ఫాంకులు చేయవచ్చును,” 

“వేయి (కౌనులు ((శ్రాను అనయా 80. (ఫాంకులు) 

దీని కీవలెను” అని జోం(దెత్తు తన తోడేలు చూపుచే 
నాముదునలిని నియమిం చెను, 

“ఈయను, ఎన్నటి కీయను” అని ఆ ముదునలి 
యనుచుండ(గా తలువుకడ నలికిడి యగుటవలన నతని 
దృష్టి యటు మర లెను, మణి నలుగురు మనుష్యులు, ఆ 

ముదుసలి యఫుడు *నము[(ద్రములి యెదుట. బడెను, వారి 

యందట మొగముల నుండియు మసి యోడుచుంజడెను, 

వారి చొక్కాలుగూడ  వెనుకటివారి వొక్కా_లవలెనే 

యుండెను. అందజచేతులలోను ఆయుధము లుండెను, 

అనలువురలో నొకడు భీముడు, ఆంబోతు నొక దెబ్బన 

నటికి వేయంగల గం[డగొడ్డలి యొకటి వాని చేతిలో 
నుండెను, వీరు వచ్చువటి కీ జోం(దె _త్రిటులు కాలయాపన 
మొనరించి యవుడు' అంతయు నంసిద్ధమా!”అని (ప్రశ్నించెను, 

“కిము” 

“బండి? *’ 
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66 ఆం, 99 

“ఆవల మతీయొకబండి 1” 
‘6 అం, 99 

“మంచి గుజ్జములు 22? 
శక ఆం, 99 

అప్పుడు మంచముమో(దనున్న యొక మూగురు లేచి 

యినుపగుట్టనుండి లావుపాటి చువ్వలు తలాయొకటి లాగి 

తలువుకాచిరి, జోం(చెత్తు తన యతిథిశేసి తిరిగి_*" నే నెవం 
డనో 'తెలియునా 1 * అని గర్జిం వెను, 

46 తెలియసను” అని a ముదుసలి శాంతముగా 

బదులు పలిశెను, 

“నాపేరు 'తెనార్డీ ye 

ఈమాట కత. spre లేదు, పలుకను లేదు, "కాని 

మార్విసు చేతిలోని వీసోలు జాజి నేలమిోదం బడిపోవునటు 

లాయెను, అపుడు వమూార్విసు ఇటులనుకొ నెను; *ఇతండు తెనా 

ర్రీరా? మా తంగడి చనిపోవుచు *ని శక్తికొలంది ఉపకా 
రము చేయవలసినిదని చీటి(వాసిన దితని గుజీంచియా + 
ఆ యితనినా జే నిపుడు పోలీసుల చేతులో బెట్టవలసినది J 

ఒకవేళ వీం డింకొక 'తెనార్జ కేమో |! ష్ 

అంతట తెనార్డీక్ తన చేతులనుండి యాముదునలివా. 

డింకం దప్పించుకొనిపో(జాలం డని తల(చి,తనకోపమున కొద 

విన యవకాశమునంతయు. జక్క_(గా నుపయోగించుకొని_ 

“మా యింటికి వచ్చి కో జెత్తు నెత్తుకొనిపోయి నా సర్యన్య 

మును నాంచికొనినవాండవు నీవుకావా ! నేను ని న్నెజుంగ 
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ననుకొంటివా ? *” అని యనెను, 

మారి న వీ వూటలు విని తెనార్డీర్ మంచివా(డనియు, 

క హా య నచట దనతండి 

పన్ ' మేర్పీీపాణములు రథ్నీంచినవా6 డనియు దలం చెను, 

మన మూ ముదునలివానిని జీ౯ొవాల్ జీ౯ అని ఎటు 

గుకరుము, అత, డొాచచిత్తరువును గానుట కోటు తిరిగినటులు 

తిరిగి కుర్చీని కాలితోడను, బల్లను జేతితోడను (దోసిఫుచ్చి 

యొక్క యంగమో(ద గవాతుమునుండి బయటంబడ నుం 

కి చెను, అంతలో. దలుఫుకావలివార తదిమో(ద(బడి "రెక్కలు 

పట్టుకొని వెనుకకు గంటుకొని వచ్చిరి, మార్విసుకు అతిసి 

(పసన్నతయ్య సాహనమును ఎంత వింత కలిగించెనో అతని 

బలమును, జజుకుదనమును గూడ నంత వింత కలిగించెను, 

ముదునలివానిని వట్టుకొనినవారిలో నొక డొకక జ్ఞను 

దీసికొ నెను, దాని చివర నొక నీనప్రుగుం డుండెను, అతం డా 

కజ్బ నతనిబుజ్జ పగులంగొట్టుటకుం బయికె త్తెను, అప్పుడు 
మార్విసు--- “నాయనా | ఇంక నన్ను షీమింపఫుము ?” అని 

వీసోలు మాట నొక్క_(బోవుచుండ(గా “వలదు వలదు” అని 

తెనవార్సీర్ అనెను, ఆ మాటకు ఘాతకుని చేతిలోని కజ్టయు, 

నూర్విసు చేతిలోని విస్తోలునుగూడ నాంగిపోయెను, తెనార్డీర్ 
మటికొంచె మెక్కు డు తొందర పాటును, కోపమును బొందు 

టకు బదులు శాంతుం డాయెను, ఘాతకులును, వాల్ జీన్ 
యును సపెనంగులాడుచుండిరి, అతం డొక్క. డయ్యును ఆ 

ఇయెనమండుగురకును జవాబు చెప్పుచుం డెను, అత. డొకనికి 

ది మ్మైక్కీ.0 చెను, ఇడువ్చురను నేలమిా6దం (దొక్కిప ప్పెను,.మటి 
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యిఠువురను రోజుకొనునటులు చేసెను, కాని తుడ కా 
ఘాతకు లందజును గలిసి యతనిని బంధించిరి, తెనార్డీ ర్ భార్య 

వాల్ జీ౯్ఞ్జుట్టు పట్టుకొ నెను. అపుడు తెనార్జీర్ “సీ చావల 

నుండుము, నీ సేలువ చిసనింగిపోవంగలదు”” అని తన భార్యకాం 

జెప్పుచు మిగిలినవారికియాడ “విడిచి పెట్టుల డని అ చేళిం 

చెను, వాల్ జీన్ మటీ వారితో లాగులాడక *ీనాకడ నేమి 
కలదో వెతకికొనుండు” అని పలిశెను, వారి కతని జేబులో 

నాజు[ఫాంకులును, ఒక చేడవమాలును గానవచ్చెను, తెనార్జర్ 

వానిని దీసికొ చెను, అంతట వారందజు ముసలివానిశెక్క_లు 

వెనుకకు విజీచికట్టిరి, మంచపుంగోటి కొకకాలు బిగందీసిరి, 

'తెవార్డీ ర్ తనబందీముం దొకకుర్చీ వేసికొని కూరుచుండి- 

“నాది సబబు కాకపోవచ్చును, దానిశేమిగాని నీవు నాకు 

బూ ర్తిగా వశుండవయిపోతివి, నీవు బుద్గిమంతుండవు కావున 

నిది యెటు(గ(గలవు, నేను చెప్పినటులు చేయుదు వేని నీమీ(ద 

సీ(గవాలదు, నా కెక్కువ డబ్బుకావలెను, ఇది నాశకెక్కు.వ 
కాని సీ శెక్కువకాదు. ఇది నిక్కము, చేనిపుకు నీ కొకటి 

యాజ్ఞాపించుచున్నాను, ఏీవ్ర నేను చెప్పినట్లు (వాయవ లెను,”” 

“వేతులు విగించినచో (వాయుజుటులు ౯” అని 

వాల్ జీన్ అనెను, అతని నంయమమును జూచి మారను 

— “ఇది కో జెర్తుతండిశే తగును అని లోలోపల 

మెచ్చుకొ నెను, “కొంత నిజమే కాస” అని తెనార్జీర్ 

ఘాతకులను జూచి “కుడిరెక్క. విప్పుడు” అని యనెను, 

వారు విప్పినపిదప 'తెనార్జీర్ వాల్ జీన్ ను జూచి--*ీనా 

యనుంగు బిడ్డా !” అని వ్రాయుము” అని యా బేశించెను, . 
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“ఎవరు ? అని వాల్ జీ౯ అడిగెను, 

“నీకు. జక్క_ంగాం చెలియును, కో జెత్తు” అని 

తెవార్టీ రనంగా ముదమునలివా. డది (వా సెను, 

లే ఈచీటి 'తెచ్చినవానితో బండిమోంద వెంటనే నీ 

ఏచటికీ| రమ్ము. సీ విపు డిచటికిం దప్పక రావలసియున్నది, *” 

వాల్ జీ౯ (వాసెను, 

“పి శేరు చే నెటుగను,”” 

“అన్చె౯ ఫేబర్,” 

'తెనార్జీర్ అపుడు జేబుకుమాలు తీసి చూచెను, దాని 
చెంగున అ, ఫే, అను పొడియక్క_రము లుండెను, 

“చిక్నామా 1” 

“17, దామినిక్ వీథి,” 

(వ్రాత ముగిసినవీదప తెనార్జీర్ ఆ'లేఖనుదీసి భార్య 

చేతి కిచ్చి చెవి కొతికెను., ఆమెయు, ఆభఘాతకులలో నొక 

డును గలిసి బండిలో జనిరి, 

అంతట తెనార్డీ ర్ కుంపటి కడ్డముగా నున్న తెర 

తొలంగిం చెను, కుంపటిలో కడ్డీలు శాలి కాలి యెజువ్రులు 

చిమ్ముచుండెను, తెనార్డీర్ కుంపటిముందు కూరుచుండి చలి 

కాంచుకొనుచు వాల్ జీ౯ను జూచి “వినుచుంటివా ! ఇప 
జాబండిలో. బోయినవా(డు నీ బిడ్డను పోలీసుల క ౦దు బాటు 

కాని తావునకు. దీసికొనిపోవును, ఇక్కడ జజుగు సంగతు 
లన్నింటిని వాని కెప్పటికప్పుడు తెలుపుట శేర్చాటు చేసి 
తిమి, ఒకటి రెండు దినములలో నీవు రెండులతుల (ఫాంకులు 

మా కీయవై తి వేని సీ బిడ్డసంగతి యే మగునో నేను చెప్ప 
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కయీ నీవు 'తెలిసికొనగలవుి అని అతండు పలికెను, 
. “అయ్యయో! నే నిఫుడు పిస్తోలు వదలినను కో జెత్తున 

కపాయము తప ప్పదని మార్విసు సువగ బం దొడం౭గెను, 

జీన్ వాల్ జీన్ ఇసుమంతయుం జలింపక కట్టు 

దాళ్లతో నిలిచియుంజెను, మిగిలిన వా రందటు కూరు 

చుండిరి, సుమా రొకగంటదా.టినపవదప తెనార్జర్ భార్య 

తలుపుతీసికొని లోనికివచ్చి ఇతడు మనల వెట్టి పప్పల (జేసెను, 
అచట నీపేద కీలహాశెవరును లేని” అని చేతులు తిప్పెను, 

తెనార్సీర్ వాల్ జీన్ దెస(డిరిగి యొక సారి కాలుచున్న 

కడ్డీల దెసం జూచి మరల వాల్ జీన్ చనం దిరిగ_--*'*ఇందు 

వల్ల నీకేమి లాభము?” అని (ప్రశ్నించెను, 
“విలంబమే లాభము” అని యా ముదునలి తన 

చేతుల శెంటిని బలముగా నూంయపిను, దొంగనాగాముచే 

నంతేకుముందు కొంతవజకు అతసిచే కోయంబడిన కోట్లూడి 

పోయెను, అంత నతంప వంగి కుంపటిలోని క డ్లీలులాగి రెండు 

వేతులతోడను గిరగిర తిప్పెను, అందజును వెనుకకు తగ్గిరి, 

“ఓ భీక్రవులారా ! మోకు నేను జడియవలసినంతగా 

మిరు నాకు జడియవలసిన పని యుండదు” అని వాల్ జీన్ 
తన చేతిలోని కడ్డీల "రెంటిని గవాశుమునుండి వెలికి వినరెను, 

సి రాయుధు. డై న పాలక్ “వంక నన్నేమి చేయ(దల(చి 

కొంటీరో చానిని జేసికొనుండు”” అని యనెను, 

' ఎవరికిని వమిచేయను దో(పలేదు, తనతం[డిమాట 

మోది గౌరవమును, ఉదాత్తుండగు నీవృద్దుని రటీంపవలయా 
నను కోరికయు నూర్విసు చేమియు చేయింప తేక పోయెను, 
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అతడు (గుడ్లప్పగించి చెవులు దోర బెట్టి నిలుచుం డెను, 
అవు డా గోడ [కింద 'తెనార్జీర్ దంపతు భిటులు 

మాటలాడు కొనుచుండి రి... 

“బక నొకటియే మిగిలినది” ' 

“చంపి వేయటయా ౪” 

“జాను” అని తెనార్లీర్ ఒక క డితో ముందరి 
కడుగు పెట్టేను, ధైర్యము చెడియు మారి నప్పటి శెటులయి 

నను కొంత ఆంపవలయు నని తలంచి తనగది కొలయ( 

గాంచెను, ఎవినీను (ప్రొద్దున (వ్రాసి పాజవయిచిన : కాకితఫు 
ముక్క. యతనికి. గనంబడెను, అతని కేమి తోంచెనోశాని 
దానిని దీసి గోడ వల్ల యొక టి లాగి దానికి? జుట్ట ఆ కంతలో 

నుండి గడినడుమ. పడునటులు విసరెను, తెనార్జీర్ ఉలికి 

పడెను, అతని భార్య దానిస్ విప్పెను, 

“ఇది యెచటనుండి వచ్చిపడెను 1” 

“వది ఎపినీను (వాంత, దీనిని జూడుము,” 
'తెనార్జీర్ చదివికొని గండ గొడ్డలి కలవానితో పోలీ 

సులు వచ్చుచున్నారని చెప్పెను. అతడు వెంటనే చేయె తి 

(వేళ్లు ముమ్మూజు ముడిచి తెచెను, పాజిపోవుట కది 

గుజుతు, సతెనార్డీ ర్ (శాళ్ళనిచ్చెన కిందికి జాటివై చెను, 

భార్యను రమ్మని తాను దిగుట కుంకిం చెను, అపుడు గండ 

సొడ్డలివాం డతనిని లంకించుకొని “మేము ముందర మేము 

ముందరి” అని అనియెను, 

“ తెలివితక్కువ పని చేయకు(డు? అందజము పట్టు 
పడీపోదుము”” అసి 'తెనార్జీ ర్ అనెను, వారిలో నొళండు 
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“చీట్లు చేసికొంది మని యనెను, 

“గీరి తెలివిమాలిన దద్దమా | దానికి సమయ 

మెక్కడరా అసి జెనార్జీర్ ని చ్చెనకడ శేంపటకు పట్టు 

వదలించుకొనం జెనయపసలాడుచు  “ టోపీనుండి కాకిత 

ములుతీసి చీట్లు వేయుదువా, లేక” అని యనుచుండ గా 

“అందులకు నాటోసి అక్క_అకు వచ్చునా ₹*అని విశదమును, 

శాొంతమును అగు నొక ధని వినబడెను, అవు డండబును 

తలువు దెస జూచిరి, అంతలో టోపీ తీసి చేత బక్టుకొని 

నగుమొగముతో జేవరు వచ్చి నిలువ(బడెను, 

అచట నున్న చా రందజును తలాయొక యాయుధ 

మును చేబూనిరి, తెనార్మీర్ భార్య యొక నాపనాతిబుడను 

బుద్చూకొ నెను, ఒక చిన్నలాటితో జేవరు కొంచెము ముంద 
రికి వచ్చెను, వారిలో నొక(డొక పిస్తోలును తెనార్డర్ కిచ్చి 
ఇటుల చెను; “అయన జేవరు, ఆయనను గొట్టుటకం నేనుసాహ 

సింపను, నీవేమయిన నొక చేయి చూడ(గలుగుచో,. 

“చూతము” అని “తెనార్జీ ర్ ఏిసో లందుకొ నెను, 

“దానిలో [ప్రాణము లేదు””అని జీవ ర నెను, శెనార్తీ ర్ మీట 

నొక్కెను, అది *తుసు స్సు మనెను, గం(డగొడ్డలివాందు జేవరు 

పాదములముం దా గొడ్డలిని బడవై చి నసానుమంతునిముందు 

కుప్పిగంతులు సాగవు నే నిక్ మొ కగధీనుండడి” న నెను, 

మిగిలిన వారంద అతని ననునరించిరి, చాటుననున్న పోలీసులు 

లోపలికి వచ్చి అందజచేతులకును గొలుసులుతగిలించిరి, 

“బఇఇఫ్ఫు డిక్ నా ముదునలివాని కాలు విప్ప” మని 

జేవ రొక వోలీసువాని కాజ్ఞావించి కాను దెచ్చిన కలమును; 
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శాకితమును, సిరాబుడ్ణిని ఒక బల్ల మోదం బెట్టి దానిముం 

దొక కురిచిలో. గుదుఠుగాం గూడచుండి..'' ఆ ముదునలి 

నిచటికి. గొనిరము** అని యనెను, 

“ఏడీ? లది యేమి వింత! నే నిటు తిరిగినంతలో 

మాయమయిపో మెను” అని ఆవోలీసుబంటు అనుచుండంగా 

నండటును కిటికి చెన+ జూచిర, ఘాతకు లుండిర) మేం 
మాయ మాయెను, దాదులేదు ; [పియా డెటులు? 

అపుడు జేవరు గవాతముకడ కరిగి చూచెను, 

భూఫుమేర యంతయు శూన్యము, కాని నిచ్చెన మెట్లన్నియు 

నింకను గడగడ లాడుచుండెను, అపుడు చేవరు “లీ. 

డందట తేల దన్నినవా( డయియుండును” అని య నెను, 

ఇది యిటు లాశ్చర్యముగ పర్య వసించు నని మార్విసు 

లోగడనే యూపీంచెను, వలనంగా నింతవజరకును ఈ 

ముదుసలి తన సాయమున కొరులకొజు కొకమాటును 

కూయిడ లేదు, జేవ రపుడు మార్విసును పిలిచెను, అతండు 

రాగనే జేవరు---"*ఎపినీనును అజెల్మాను నా యధీనమున 

నుంచుకొంటిని, ఇన్నిగంటలు దా(టినను మివిసోలు నన్ను 

పిలువలేదు, దానివలన మోాశే మొప్పము కలిగెనేమో యని 

'వచ్చి వేసితిని” అని చెప్పెను, 
అ మటునా. డొక ఛాలుండు వాకిటి తలుపులు 

తట్టియు మట్టియు తందరబిందర చేసెను. మొదట నెన 

రును పలుక లేదుగాని తలుపులు పగిలిపోవ సిక్షపడు నమ 

యమున నింటి మునలాపె వచ్చి తలుపు తెజచెను, 

“నేను నా వంశవృథుమునుం జూడ వచ్చితిని,” 
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“౪ వృత, మిట లేదు. 

“మా నాయన 

“బందిఖానాలో,” 

“వూ అక్కలు ౪ 

“సరా రువారు పెట్టించిన బందిఖానాబడిలో.” 

“బలిబళీ |” యని యలు? శ్రీలొల్లాయ పాట యొకటి 

పాడుచు నృ_్తము చేయుచు నా చాలుండు వెళ్ళిపోయెను, 

గ్రా 

గా(వోషుకు (ప్రొద్దుటినుండియు తిండీ తిప్పలు లేవు, 

చానికిం జూల వాశలిగా నుండెను, ఇశమోందట నేమి 

యె _క్రెత్తుదనూ అని యత. డాలోచించెను, వాని కప 
డొక తోట గుజుతుదవిలెను, అందు చొజయుడినచో 

నీమేంగు పండ్లు దొరకవచ్చును. ఇటులు తలంచుచు నత, 

జచాతోటకడకు. బోయెను, తోంటకర దాటుట వాని 

కొక అెక్కలోనిది కాదుగాని లోపలనుండి మాటలు విన 
వచ్చుటచే వాం డచట న్కెను, అందొక వృద్ధుం డుండెను, 
వృద్దుని పేద మాబో, అతని కీ జీవితమున చదువే 
ఆనందము, ఈనాండు తిండికి లేక ఉన్న పుస్తక “మొక టియు 

అమి వేయవలసి వచ్చెను, దానివలన నత. డమితముగా 

పరితాపపడుచుం డెను, 
సరిగా ఆనమయమున అదారిని ఇరువురు మనుజులు 

వచ్చుచుండిరి, మనక చీశటిలో' గావోషు వారిని 

జూచెను, వారిలో నొకండు మరా(పులు ముందుకు వంగిన 
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ముదుసలి, వాని నొక వయసువా(డు వెంబడించుచుండెను, 

వారు కొంచెము ముందరికి వచ్చిరి, అత. డా రెండవవానిని. 

బో ల్బెను, వానికీని, దనకును పరిచికి కలను, వానిచే 

పర్వానస్ , వాసికి బందొని దేండ్లు, అతే(డు (దఢిహుయు, 

బలీష్టు కు. మతటతియు౧ జాలం జుజబుక యున వాయు. పాటుపకుట 

యనిన వానికి అవమానము, తెరచాటు గొట్టుట యనిన 

వానికి గౌరవము, వాం డిప్పటి కీరువుర. డం పెను, 

“అయ్యో! ఈ వృద్ధు ఏనిచేతిళోం బడీపోయినే, నే 

చేమి చేయగలను? నేను వట్టి వ్యద్థండను” అని 

గాటోషు వగచుచుండెను, అంతలో పన్నానసు ముదుసలి 

వానిపై బడెను, వా రిరువురకును గొంచెముసేప్ర ద్వంద్వ 

యుద్ధము జరిగను, అంతట వా రిజవురళలో నొకడు 

[కిందం గూలుటయు, మజియొక( డాకూలిననానిమోంద 

కాలు మండెవెట్టి కూవచుండుటయు గాభోము చూచెను, 

(కిందంబడియున్నవాండు పర్నానస్ అవి తెలిసినతరువాత 

గావోషుకుం గలిగ్న యాశ్చర్యమునకు మేర లేదా, 

కొంచెము సేపటిలో మోద నున్న ముదునలి.__చదువరు లిత 

సిని జీన్ వాల్ జీన్ అని గు_ర్తింపరగలరు----[కింద నున్న 

కుజ్బ వానిని లేవనిచ్చి, తన గువ్పిటిలో వాని రెండు చేతుల 

నిటీకించుకొని యిటు లనెను : 

“నాయనా ! సీ విట్టి పనులు చేయరాదని నీకు నచ్చ 

జెప్పుటయే నా కోరిక, ఇడి నిన్నెక్కడికి నెట్టుకొనిపోవునో 
సీ వెటుగవు, మరియాదగా పాటుపడుట యవిన నీకించదు, 

భూకు, నీ విట్టి పనులవలన నెచటికిం బోవుదువో యచట 
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'జేయవలసీిన పనులవలన నీ స్నాయువులు విలవిల లాడును, 

నవ చిన్న వాండవు, ఇది యంతయు నాలోచించుకొనుము, 

ఇది యిశ నీకే వదలెదను, అది యటుండె, నీకు నా 

డబ్బునంచి కావలయునా ? ఇదిగో!” అని వాల్జీన్ 

దాని నతని కిచి వానిని ఆశ్చర్య చకితుని. గావించెను, వాం 

డలవాటు చొప్పున దాసిని దీసికొని దొంగతనముగా జేబులో 

దోంఫుకొ నెను, అటు తథవాత వాల్ జీన్ తనదారిని తాను 

పో(దొడ ను, పర్నాససు వెళ్లుచున్న వాల్ జీకొను వెజ్టగా6 

జూచుచు నిలువంబడి పోయెను, 

గాోషు మెల్లగా వాని వెనుకకు తాటీ వాసికి 

'దెలియకుండ వాని జేబులోని సంచి మెల్లగం దీసి తోంట 

కడకు. బోయి కరమో:దుగా మాబో “కాళ్ల ముందుం బడ 

వయిచి కనంబడకుండం బాజీపోయను, ఆకాశమునుండి 

పడిన యా సంచిసి మాబో తీసి చూడంగా ఆజు నసనెపొలి 

యను * లం దుండెను, 

గావోషుకు సాహసము పరమాన్నము, ఒకనాటి 

(పభాత సమయమున ఫర్నాససు అతని కడకు తొందరగా 

నడచుచు వచ్చి, ““వూముఠాలో నొకడు చెజసాలనుండి 

చాలవట్టు తవ్పించుకొ నెను, అనంగా అతిండు దానిగోడ 

మో.దికీ( (బాం! అలసిపోయి మదుతఠుమో(దం బఠరుంజెను, 

కొందజు మిత్రు లతనిని. జూచిరి, అతని నచటినుండి 

దింవుట కుపాయము తోంపలేదు, ఆ గోడమింది శెవందేని 
ట్ (తాడు తీసికొనిపోవలయును, దాని నానుకొని యొక 

ఆ ల ల. క 

+ నెపోలియ ననంగా నుమౌరు రెండున్నర రూపాయలు, 
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పొగగొట్ట మున్నది, కాని అది (త్రుష్పు తిని ఊగులాడు 

చున్నది, పెద్దవాని నది యా(పలేదు, నీ బోటివాం డెక్క 
వచ్చును” అని చెప్పెను, 

“వాతము” అనుచు గావోషు గబగబ నడవ? 

దొడలగొను, అంతట వా రికువువను చెజసాలకడ శేంగిరి, 
అఫుడు మదుథమో(ద పడుకొన్న వాకు తల బయటికి? 

బెట్లను, పారిన మొగమును, గుంటకనులును గల ఆ 

యాకారము మాచి గా(వోమ..““ఇత(డు మానాయన, 
మానాయన కానీ కాకపోనీ, చేను పయికి (పాశవలసిన బే ” 
అనుచు పర్నాన సిచ్చిన (తాడు తీసికొని ఒక నిమిషములో. 
బయికి. బోయెను, మటు నిమిషములో తెనార్జర్ (కింద 

నుండెను, మరల వానిని. బట్టుకొ నవలయు నన్న బోలీసు 

వారు తపస్సు చేయవలసిన బే |! 

వనంతము కడచని (గవ్ణము కలచూపెను, అపుడు 
రిన్ లో చెటు చూచినను విప్ప వబిజములు మొలక 

"ల శ్తెను, ఆకాలమున "జేనికిని నిలకడ యనుమాట లేదు, 

(ప్రజలకు రా జనిన కంటక మాయెను. వారు రాజును దీసి 

వయిచి (ప్రజా(ప్రభుత్వమును స) నావీంష( బూనుకొనిరి, 

మార్విసు, అతని మి(తులు మజికొందణును దీనిలో. 

(బముఖులు, ఆవేశము కలిగించు నేవిషయమయినను నరే, 

దానికి గా(వోమ సుముఖు. డని మనకు. 'దెలియును, అత, 

డీఫు జాబాల మిత్రులను వినర్జిం చెను, వలనయగా సిఫుడు వారి 

వెంటనుండుట కతనికి. వీలులేదు. వారికి గావోషకువలె 

పారిస్ అంతయు తొక్కిన చోటుశాదు, కానన 1882 
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సాలున 5 జూన్ లేదిని గావో షొక్కంయే పేలని పాంత 
పీసో లొకటి చేత బట్టుకొని తుపాకి (మోంగచున్న యొక 

వీథిదెసం బరువెత్తుచుంజెను, నడుమ నొక సామంతుని 
మేడ కనంబడంగా నతండు దాని కిటికీకడ నాంయ.__నాతో 
రండు, మోచేశముకొజకు యుద్ధము చేయుడు” అనెను, 

అపుడు తుపాకులు చేబూని కొంతమంది ఒకది క్షు గాం 

బోవుచుండుట కనుగొని యతండు వారిలో. గలిసెను, 

అవు డెనుబదియెండ్ల వాం డొకండుగూడ వానికి? దోడా 

యును, “ఇతని ముంగలనే నేను డబ్బునంచి పడవయి 

చితి” నని గాావో పనుకొనెను, ఆ జనసనూహములో 
నొకడు మాబోను జూచి “అయ్యా ! మో రింటిశేయట 

మే లనెను, 

“నే నేల పోవ లెను ౪” 

“అచట పెద్ద గందరగోళము జరుగును. 

“మంచిది 

. “వట్టి గందరగోళము కాదు, యుద్ధము ! తుపా 

కులు! ఫిరంగులు [” 

“మంచిది, మో శెందాయక? వమిచేయుటకు *”” 

“సర్కారును కూల [దోయుటకు,” 

“నుంచిది”” అని యామునలివాండు వారిని వెంబం 

డింపందొడణగాను, గా(చోను అందట ముందణ కరిగి 

లొల్లాయపద మొకం డందుకొ నెను, (పక్క వీశులనుండి 

పలువురు వచ్చి వారిలో. గలియుచుండిరి, వారొక సత్రము 

కడ కవగునరి కందజుం గలిసి యేంబదినుం దయిరి, చారి 



112 దివ్యజీవనము. 

నాయకుండు ఎన్ జోలాస్, అతండు పొడుగును, బలమును 

గలిగి చెట్టునం బుడికినటు లుండెను, అతడా న త్రరువుకడ 

“అగుఃడు అనెను. సన త్తకువులోనుండి యతని మిత్రు 

డెక(కువచ్చి ఇచట నెందుకు*”” అని అనెను. “ఇచట 

నొక కాట్రగడ కట్టవలయును.”” 
“ఇచటనా 1” 

“అగును, ఈ స్థల మనుకూలము,”’ 

ఈ (ప్రదేశ మేల మేలయినదో కొంచెము ెలిసి 

కొనవలెను, ఈ సత్ర మొక యిజుకుసందు చివర నున్నది. 
అడి మెకి (గుడ్డనందువ లె గానంబడును, కాని అరసా 

నానుకొని మజియొక రసా కడుదూరముగా. బోవును, 

అదియు సూటిగాలేక మెలికలు తిరిగిన యిజుకురోడ్డు, సక్ 

జోల్ రాసున్కు అతని మిత్రులను సత్రమున్న రస్తా కడ్డ 
ముగా కాటగడ కట్ట మొదలిడీరి, 

శత్రువులు మిందికి. బవవెత్తుకొని వనచ్చునపుకు 
వారి కడ్డు కలుగంజేయుట కడ్డమయిన వస్తువుల నన్నిటిని 

దారిలో నడుమునడుమ గుట్టలు పోయుదురు, దానికి “కంచె 

కోటి యనియు, *కాట్రగడ* యనియు నందురు, 

(పకృళతము. విప్ల వకారు లందులకుంగాను రసామిోంది 

రాలను, కల్లంగడిలోని ) ఉ త్తవీపాలను, గూండ్ల యినుపచువ్వ 

లను, ఇనుపముండ్ల కంచెలను దారి కడ్డముగా గుట్టవోసిరి, 

అవు డాదారి నొక సున్నపఫుబండి వచ్చెను, అదియు నందుల 

కుషయు క్ష మ్లూయెను, అవుకు దూరముగా నొక గుజ్జపు 
బండి పోవుచుండెను, వారు ధానికడకుం బథ్షవిడి అందలి 
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ఆడువారి నరీవినయముగా (బతిమాలుకొని దింపిరి,' 

అంతట నాబండిని ఆ గుట్టకడకుం దోలించిరి, గుజములను 

విడిచిరి? వెనుకటీ బండితోపా టీబండినిగూడ బోల్తా 
కొట్టించిరి.. చాని[పోలు నిటారుగా నిలువంబెట్టి దాని కొక 

యెజ్జ జెండ కట్టిరి, 

ఆన_త్తరు వొక మేడ, దాని [కిందిధాగమున విశొల 

మగు నొక గది కలను, దాని గవాత్ము లన్నియు జటుగ 

నున్న యుద్ధమునకు మూయుటవలన నాగది యంతయు 

చీ(క టికొట్టుగా మాజెను, ఆగదిలో నాజూనుబాహుం 

డొకం డొక తుపాకితో సిలువంబడియుండెను, అత. డీజన 

(పవాహములోం గలిసిపోయి యిచటికి వచ్చెను, అతం డీప్ర 

చేశము నంతయు బరిశీలించుచున్నటులు కనివించుచుం డెను, 

కాని 'తానుగాడ మరియొకని పరిశీలనమున నుండెనని 
యతం డెటుంగండు. గావో పా చీశటిగదిలో నొక చీకటి 
మూల నిలుచుండి యాశ్చర్య చిహ్నాముల నన్నింటిని జూసు 

చుండెను. అతడు తుద కొక నిశ్చయమునకు వచ్చి తలుపు 

కడకుం బడువె త్తెను, అవు డెక్జోల్ రాసు తలుపుతోోసి 

వాని కెదురాయెను, 

“ఓర బాబూ! నీ కోసమే తిరుగుచున్నాను, నీవు 
తుపాకిగుండువలె పరుగెత్తి సైనికు లెవశేని యీ 'దెన 

వచ్చుచున్న చో గాలివ లె వచ్చి మాకు దెలుపవ "లెను, న 

“2క్క_నిమిహ వమాంగుడు” అని గా|వోషు చూపు 

లతో తనవెనుక నున్నవాని దెస సె గచేసెనుం. 

“ఏమి? సీ వతని ఉజతరునో స 

8 
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“వాండు వేగులవా(డు,”” 

అవుకు ఎన్జోల్ రాసు కనుసై గచే నలుగురువచ్చి 

ఆ పొడుగుపాటివాని వెనుక నిలువ(బడిరి, 

అపు డెన్జో(లా సతనియగని “నీ వెవండవు?'” అని 
యడి”ను, అతండు తన పని యింక నయినదని జెలిసికొని 

“ఆహో! మిరు తెలిసికొంటి”ర నెను, అంతట నొకండు 

వాని జేబులు వెలికి యొకచీటి తీసెను, అందిట్లుకలదు:; 
“ఇఇ స్పెక్టర్ జేవర్కు___. కంచెకోటకడ నీ పని చూచికొవిన 

తరువాత సీన్నది యెడమగట్టుననే పోయి మార్కెటు దాపున దోషులెవ 

దేని దా(గిరేమో యారయునది.” 

అందజు నీయు త్తరము చదివికొనిరి. పిమ్మట నాగది 

నడుమనున్న యొక్ కంబమునరకు వాని నంటంగట్టిరి, 

“వాని చేతిలోని తుపాకి నా కింోడని గావోప నెను, 
“నీవు తిరిగి రాగ నే" అని ఎన్ జోల్ రాసనుటయుు, 

గా(వోషు కానరాకుండ. బోవుటయు జరిగెను, 
“నన్నేల కాల్చరు % అని జేవ రడిగను, 

“ఇపుడు మందు వము చేయ(జాలను, నీ వంతు 

వచ్చాను లెమ్ము” అని ఎన్ బోల్ రా న నెను, 

అఫుకు కాకియజపుతో ముగిసిన యొక పాట పొడుచు 
వచ్చు గా(దోమ దవ్వులం గాననాయెను, 

“అది మనకు పౌచ్చరిక” అని ఎన్ జోల్ రా. న నెను, 

అంతట నత. డందజను జూచి * మిలెల్లళును మిమిోస్టల 

ములలో నిలువుడు” అని యాజబేశించెను, నుజునిమివ 

ములో గా(ప్రోమ రోంజుకొనుచువచ్చి పిల్లి వలెం గంచెకోట 
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యెక్కి.“నా తుపాకినా కిండు, వారదె వచ్చుచున్నార"' నెన్ను 

అవుకు విప్లవకారులలో. గొందబజు . ఆ కా(టగడ 

వెనుకను, గొంద తాన్మతపు మేడమో(దను దమ "తమ స్థల 

ముల నేర్చజచుకొని కా(టగడ నందులనుండియు, మేడ 

గవాతుముల నుండియు గుటీ పెట్టుకొని యుండిరి, అంతట 

నా ఏీథిచివర. గొన్ని మనుష్యా కారములును, వానిముం 

దొక వెలుగును, ఆయుధములును గానువించెను, తఠువాత 

“ఎవరచట ?ి అను నొక పేరెలుయు వినబడెను, 

“పరఠాసు విప్లవము” అని ఎన్ జోల్ రాసు సమా 

ఛానము చెప్పెను, 

“పీల్చుడు” అని సేవానాయకుండు గర్జిం చెను, 

ఒక - పెద్ద ధ్వవివెంట నొక మెటుఫు మెజసెను, 

గుండు దెబ్బల కిరువురు మూవురు మడసిరి, బండి(పోలు 

చివరనుండి గుండు దూసికొని పోయెను, డానికి. గట్టిన 

యబ్బ బావుటా కూలెను, 

ఎన్ బోల్ రాస్ తనవారి కీటు లనెను : “మీరు 

తుపాకులు (ేల్చకుండు; వృథా చేయుటకు మనకు మందు 

లేదు.” రాజమై నికు లవు డొక (క్రొత్త యె ఖెత్తిరి ఎన్జో 

(లాసు న్మృతమునుండి బయటికి వచ్చుచుండ(గా గావో 

పెదురుపడి...'*' వార కంచెకోటను ముట్టడించి” రని 

చెప్పెను. మినుకు మినుకు మను నాకాంతిలో సైనికల 

శీర స్తాణములు కనుపప్టెను, వారు తుపాకులు చారుచేసిరి, 

స్మతములోనివా రందజును వెలికి వచ్చిరి, అవుడు సంకుల 
నమరము జరిగెను, మార్విసాక మందు వీపాను కాాటగడ 
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మోందికేం (ద్రోసి యొక దివిటీ పట్టుకొని “మిారందజు పాటి 
పొండు; అటులు పోశేని దీని నంళయు నెగుర (గొట్టి 

చై చెదను” అని బిట్టటచెను, 

అంత సైనికుల యురవడీ కొంత యాంగను, తన 

మృతినిగూడ లెక్క పెట్టని యా మార్విసు నిశ్చృయమును' 

జూచి సైనికు లందజును వై దొల(గిరి, ఒక చిటికలో నా 
వీధి యంతయు సేనాళూన్య మాయెను, 

అపకు మార్విసు గా(వోమును జీటజీ... ఈ నో 

యు త్తర మొకటి నీవు తీసికొని వోవలయును” అని య నెను, 
గా(వోము ముందు కొంచెము తచ్చాడెను గాని కొంచెము 

సీపటిలోనే తన (ప్రాణదాత కియ్యకోలు చూపెను, 

మార్విను చీటి యిచ్చి-'*ఇది (శ్రీమతి కో జెత్ ఫోశెల్వాన్ కు, 
ఆర్మీ వీథి, 17వ యిల్లు, సీవిఫుడు డీనిని. గొంపోయి జేప 

కడ నామె కిము” అని చెప్పెను, ““అంత్రవటజకు నే నిట 

నుండవలదా 1” “వలదు. అప్పటికి మనల ముట్టడింతుడు, 

నీ విటనుండి యానలికిం గాలుపెట్టం జాలవు.” 
అంతట గా|(వ్రో పాచీటి గైకొని *ఇపు డీంచుమించు 

నడిరేయి, నేను దీని నివుడే బట్వాడా చేసి వెంటనే వెను 

దిరిగి నమయమున కందుకొనవలెను” అని దారి పొడు 

గున తలంచుచుం బరుగిడి పరుగిడి. యావీథి పట్టుకొ నెను, 

ఇఇంటేమో(ది సంఖ్య కూచుట కంధకారము, అట్టి యంధ 

తరమసమున నొక మేగముందు బల్ల మాద జేతులలో? దల 

పొాంతుకొని వీరాననమున. గూఠుచుండిన పుఠుషుం డొకం 

డతనికి గానవచ్చెను,' గాత్రోన్సు, గబగబ యచటి కెక్కి! 
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శశీ వృజ్ధబింభూ! 17 వ సంఖ్య గలయి ల్లేదో కాం చినా 

చెప్పగలవా + అని యడీ గను, ఖా 

“బదియే, ఇచట చెవరితో నీక. బని ఓ 

శ్రీమతి కో జెల్ ఫోశెల్యాన్, అమె కొక చీటి 
వెచ్చితి౨ి* 

“నా కిమ్ము, ఆమె నిదిరించుచున్నది, ఆమె లేవం 

గనే యి చ్చెదను, స్ 

గావోషుకుం . గొంచె మనుమాన ముదయిం చెను 
గాని కంచెకోటమో(దచే వాని (పాణములు శకావ్రన నొ 

కొమ్మను వాని కిచ్చి తుజ్టుమనెను, జీన్ చాలొజీన్ తలుపు 

'తెజచికొని లోని కేగి కాకితము విప్పెను, అత్యడు మొదటి 
రెండు వాక్యములుమా(త్రమే చదివెను ; “నాకు మరణము 

కొలందిసేపటిలోనే యున్నది, నీ విది చదివికొనుతలిశె 

నాయాత్స నీకు డాపగును,......* 

ఈ యుత్తర మెవరికడనుండి వచ్చెనో చాల్ జీన్ కు 

చక్కంగాం దెలియును, వలనంగా మార్విసు, కో జెత్తు లుద్యాన 

మున బలుమాజులు నంభామించుకొనిరి, ఎపుడో కో జెత్తు 

తన యునికిని మార్విసుకుం 'జెప్పియుండును. వెంటనే కో జెత్తు 

కొక చీటి (వ్రాసి మార్విను చీటితో. గలిపి పజువుమోంద 

బెట్టి యలరత(కు గావోషు పోయిన చారినే పోయెను, 

మార్విసు వాల్ జీన్ ను జూచి డిల్లపడెను, వాల్ 

జీశ్ మార్విసు నెజింగియున్నటులు, చూపట్టి లేదు, కావున 
నతః డతనితో మాటలాడుటకు - ధైర్యము చాలలేదు, - 

(పధాతమగునంతకుం ధమపని మైన దని విష్ణ్టవశాకు 
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ఇెజింగికొనిరి, వల యనగా పత్తనమునం 'జెల్లెడలను 
విప్లవము పాదుకొన లేదు, ఈ రెండు కంచెకోటలును ఎం 

తయో సేపు నీలువ(జాలవు, ఎంతయో సీపు కాచుకొని 

యుండవలసిన యాయాన మక్క_జలేకయీ ఫిరంగిని లాగి 

కొనివచ్చు రాజసైన్య మాసందుమొగలోం గనంబడెను, 

మొదటిగుండు విఫల మయినను రెండవది యిరువురను జంపి, 

మూూవురికి గాయములు గలిగించెను, 
“దీనికి (బర్మిక్రియు చేయ కూరకుండరాదు, ఒక 

తీXలప పటుప్రు కావలెను” అని ఎన్ జోల్ రాస్ కూూయిడెను, 

పొరుగింటి కిటికీ కడ్డముగా. నొక తీగలపజుప్రు 
(జేలాడుచుండెను, ఆయింటి ముసలిది రశీణమునకుంగా 

నా తీగల పబుఫును కిటికీకి రెండు వె వైపుల శెందు (తాళ్ళతో 

గట్టుకొ నెను, వాల్ జీన్ తుపాకి గుతి* పట్టెను. ఒక (కా 

దూడెను, శెండవసౌరి గుటికి రెండవ(కౌ డూడెను, పజుప్పు 

(కిందంబ డెను, సైనికులు కురియు గుండ్ల వాన తప్పించు 

కొనుచు వాల్ జీన్ ఆపజుపుదెచ్చి చానిం గట్టనలసిన చోటున 

సరిగాం గ క్పైను, మరల ఫిరంగి (పేలెను. గుం డందు దూజీ 

యాంగపోయెను, వీప్లవకారు లండబును వాల్ జీన్ మూ(ద 

ధన్యవాదములను, శత్రువ్రలమో[ద దుపాకి గుండ్లను గురి 

యించిరి, అపుడు రాజస నికులు పలువురు జీలంగూలిరి, 

“అపుడు మీ(త్రుం డొకండు ' “మనపని "బాగున్న దని 
ఎన్ జో(లాసుతో ననెను, “ఇంకొక పావుగంట బాగుండును, 
పీదప మటీ మం దుండదడు” అని యత. డనెను, ఈ మాటు 

ఈ వోము' చెవిసింజెను, మజునిమిసమునే జీ. యుక చిన్న 
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యాకారము క్మ్మాటగడముందు మందుపాగలో నప్పనము 

వంగి పదగెత్తుట కానవాయెను. అతండు గా(వోమ, వాని 

చంక నొక సంచి, (కిందంబడిన సైనికుల తోలునంచులనుండి 

యతందు గుండ్ల' నేటి సంచిలో వేసికొనుచుండెను, మునిముం 

దతనిని పొగ మాంటుపజ చెనుగాని ముందరకి శేగనకొలంది 

నత(డు వీధిచివర నున్న సైనికుల కంటం బడవలసివ చ్చెను, 

అవు. డొక కూలిన సైనికుని తోలుసంచినుండి 

గా్యవోషు గుం జ్లొడుచుకొనుచుం డెను, ఒకగుండు వచ్చి వాని 
సంచికి దగిలెను, గావో పాగుండును దీసి _పేలినగుండ్ల 
గుంపులో బడవయిచెను, అంతట నత. డువచ్చ్చైస్స్వరమున 

నొక పాటపాడుచు మజియొక తోలుతి త్తి నుత్తది చేయం 

దొడ(గెను,అపు డా కుట్టని చుట్టుప్రక్కల గుండుమో(ద 

గుండు, గుండుమో.ద గుండు పడందొడ( గను, అతని హోన 

చేష్తల కా సైనికులు న వ్యా(పుకొన లేకపోయిరి, తుద 

కొొకగుంగు వానితలక( దగిలెను, దాన నతండు కూర్చుండ. 

బడెను, అతని మొగము నెత్తురు కొల్లయినను నతండు 

మటీయొక చరణ మందుకొనెను, అది ఫూ ర్తి కాకమునుపే 
మటీయొక గుండువచ్చి తగిలి యరనిని నేలమోందం బరుండ? 
బెళ్లైను, అతండు మటీ కదలలేదు, ఆ పిన్నవానిలోని పెద్ద 

యాత్మ యెగిరిపోయెను, అపుడు మార్విసును, మటియొక( 
డును గలిసి పరువిడి యా బేహము నా సంచితో. గొనివచ్చి 
నళములో నుంచిరి, | 

““విప్ణవకారులక డ నున్న మందంతయు( గొలందిసేప 

టిలో నే ఐపోయెను, ఇక నెంతయోసే వీశాట్రగడ నిలువ 
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దని. వా రనుకొనిరి, అపు డెన్ జోలాసు వాల్ జీన్ ను 

జూచి-“"పౌరుండా! సీవ్ర మాకు జాల నుపకారము వ్లేసితివి, 
నీకేమేని కోరిక యున్నదా ! % అని యడిగెను, | 

“ ఉన్నది, ఈ వేగువానిని శిత్నీంచు నధికారము 
నా కీయం గోలెదను.”” 

ఎక్జో(లాసు వింతపడి “మంచి” దని జక. 

అపుడు వాల్జీ౯ లోనిశే(గ కట్టుతాడు విప్పెను, జేవరు 
కాలుసేశులకును _తాళ్ళనంశెల లుండెను, అతడు వాని 

నా నంకైలలతోడ నే మెలమెలగా నడపించి తీసికొని పోవ్చ 

చుండెను, జేవరు వాల్జీన్ ను వెంటనే పోల్చి ఇపుడు 

నీవంతు వచ్చినది, మంచిది. ఇది న్యాయ్య మే” అని యనెను, 
వాల్ జీన్ ఏమియు( బలుకక తనను వెంబడింఫు 

మని సన్న సేసి చిన్నకం చెకోటకడనున్న యొక సందులోని కిం 

బోయి యచట నొక చాటుమూల నతని నిలిపి మొుకలో 

నుండి యొక పెద్దక_త్తిని 'వెలికిలాగెను, “క త్తియా యది? 

సీవ్ర చేయవలయు పని కోడియ కావలయు”” నని జేవ ర నెన్ను 
వాల్ జీన్ మాటాడక చేవఠశకాలిసేతుల నంశెల 

లను కోసివయిచి “ఇంక నీవు పోవచ్చును” అని యనెను, 
'జేవ కొకనిమిషమా(తము తెల్లబోయి . అంతట 

తెలి పోయను, ఇంతలోం బెద్ల ద్రకాట్రగడమింద నొ_ర్లిడి 

యిక్కు_డాయెను, మందయిపోవుట చే విప్ప నకారు లిక దాని 

సాంపలేక యొక రొకశే స(త్రములోనికి “డారితీయ(జోచ్చిడి 

ఎక”. నిన్ జో[లాసును, మార్విసును మిగిలిరి, ముందు ఎన్ 

జోలాసు. లోని కేగుచులడేను, అత్సనికిన్ని గంభెకోటకున్ను 
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చడుమ నున్న మార్విసుమోాంద 'న్గొకగుండు వచ్చీ పడెను, 

నూర్విసు త్న వెను వెనుకనే వ చ్చెననుకొని ఎన్ జో(ల్రాసు 

తలుపు మూ సెను, మార్వి సాదెబ్బకదిరి తూలి యింటి గోఢ 

మూందం బడెను, చైతన్యము లోవీంప బోవ్రముం దొక(కు 

తనను బట్టుకొనెవని మార్విసు (గహీంచి ‘నేను జందీనయి 

తిని, నాకిక దుపాకి (వాంత (వాసియున్న'ి దనుకొ నెను, 

అనతికాలములో నే కొందటు సెనికు లా సత్తకువు 

తలుపులను బలాత్కారముగాం (వోసివయిచిరి, ఆ సైని 

కలకు న్మతములోపల శవములు తక్క_ మణీ యెవరును గాన 

రాలేదు, వారి చెకురుకొనిన విప్లవకారుల నందణను సెని 

కులు జంపివయిచిరి, తుజకు ఎన్ జో(లాసు సైనికుల శెను 

శుగా నిలిచెను. అతనిని జంప నెవరికిని బుద్ది ఫుట్టలేను, 
'అతండు వారికి లొంగ నంగీకరింప లేదు, అఫుకు సేనాపతి 
వానినింగాల్బ నా యిచ్చెను, 

మార్చి సొకనికి. బట్టుపడిన మాట నిక్కము కాని 

యా పట్టుకొన్నవాండు జీన్ వాల్ జీన్, అతడు వెనుకటి 

'చాటుమూలకు వాని. గొంపోయెను, సై నికలందజు నాన త్త 

శువులో తత్తజబి త్తజ లాడుచుండీరి, కాని వారిలో నెవ( 
డేని వెలుపట నేమి జరుగుచున్నదో యని చూడవ చ్చెనో 

'యి(£క్ వారిపని మైెనచే ! కావున వాల్జీన్ అచటి నుండి 
తప్పించుకొనిపోవుటకు మార్గ మాలోచించెను, సరియగు 
చూర్గ్ల మేదియు లేదు. ఈ రెండు వీధుల వెంట. వెళ్లుటకు 

యమచ్యారములు కదా! వాల్జీన్ నలుబెసలం . గలయం. 

గాంచెను, . చిన్న శ్య్మాటగడదాపున. నేలవాటుగా. నొక 
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యనుపచువ్వల తలు పతని కంటంబడెను, దానిచుట్టును దాప 
టము వేయంబడిన జారిపలకల నూడంజెటికి విప్లవకారులు 

శా(టగడ కుపషయోగించుటచే Dh చువ్యల. తలుపు లుకలుక 

లాడుచుండెను, దాని చదరము రెండడుగులు, 

ఎల్ల పుకును "వేగుల చే వెంటాడ బకుచుందడువాడందరు 

నుచేవీంచు పలువిషయములను గుజుతులో నుం చుకొనును, 

అది నగరమునుండి సీన్ నదిలోనికి. (బవహించు' ముజీకి 
కాలువ యని యతండు (గహిం చెను, దా(టుకొొని పోవుట కది 

యొక యుపాయము కానచ్చును, అతే(డు వెటనే యా 

యినుపచువ్యల తలుపుకు లాగి మూార్విసురు భుజసులమోా(ద 

చేసికొని మడమలు, కాళులు, చేతులు, వీని యాభారమున 

నా తలువు నినుపకామ నవలంబించి తొమ్మిదడుగుల లోతు 

నకు దిగెను, అతండాకామను ఈవలికి లాగెను, తలు పెప్పటి 
చోటునం బడెను, 

మన రాచబాటలమిో.ద నిటువంటి యినుపచువ్వల 

తలుప్రుల నండణును' జూచి యేయుందువు, పారిస్ వంటి మహా 
నగరము లన్నింటి[క్రిందను భూగర్భమున జాల జలదాగరు 

లుండును, ఇంటింటంబడు నీడను, వాననీథును, ఉచ్చిష్టమును, 

బరిశిష్టమును నా జలదాదలగుండ శేయుంబవలును (బవ 

హించుచు నే యుండును, చిన్న డావలన్నియు. బెద్దజల దాళు 

లలోను, 'అవన్నియు( గలిసి 'వేతలాక పెద్ద జలడారిళోను. 

బడును, తుద కొ పెద్ద జలదారి యొక నదివ ౩3 మజియొకో 

నదిలో నంగమించుచుండును, . 

ఆ జలదారిళో వాల్ జీ౯ నిలిచి నడచవచ్చును, 
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కాని 'ఆపతీనిమా (ఫున మార్విను, అతనికింకను జేతన కలుగ 
లేదు, వాల్జీన్ తన యొకచేత వమార్విసురెండు చేతులను. 

బట్టుకొని మఠొౌక చేత గోడ తడుముకొనుచు నడవ, దొడం 

గను, మార్విసునుండి ర_క్టబిందువ్రులు జాజి వాల్జీన్ 
మోదం బకుచుండెను, అతని శ్యాన్యప శ్వానములు గండ, 

ఫలకములకుం దగులుచుండెను, కావున నతండు (బతికి 
యుండెనని వాల్ జీన్ ఎటింగెను, అతండీ (ప్రకారము పోను, 
చుండగా బలుకావుల మలువుడారు లడ్డుపడ( జొచ్చెను, 

ఎల్లెడల నతండు పల్ల ము గానున్న జలదారికే యనునరిప. 

దొడంగెను, ఇటులు పోవంబోన నతేనికి నె త్తిమింద నుటీమి 
నటులు చప్పుడు వినంబడెను, అది కకటధ్వని, అది విప్లనము 

లేని యొకానొక నగర|పచేశము, 
అచట నతని కతనినీడ హఠాత్తుగా. గానిపింశచెను. 

అత(డు సరిగా చూచెను, ఒక యెట్లని చుక్క భయంకర 

ముగా దనేేసి చూచుచున్నటు లతనికీం గానివీం చెను, 

దాని'వెనుకం బదింపం్యడెండు నలుఫునీడలు పోవ్రచున్నటు 

లస్పష్టముగా. గనవచ్చెను, విన్లవవాదు 'లెవ లేని కాలువ 

లలోంబడి తర్చించుకొని పోవుచుండి శేమో యని పోలీసులు 

వెతకుచుండిరి, అవి వారిసీడలు, వా రతని యడుగుల చప్పుడు 

విని నలుదెనలు మూచుచుండిరి, 

వాల్జీన్ వారిదీపముథు 'లెన్సగా. జూడంగలిగినను 

పా రతనినిం జూడయజూలకపోవు టదృష్ట్రమే యని చెప్ప 

వచ్చును, వలనంగా నతం డపుడు చిమ్మచీంకటిలో నుండెను, 

అత(డు వారినిజూడ ' నొ(గినపుడు వారికి. బదధ్వని వినబడ 
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చేదు, చా రఫుకు శెండువీథుల కూడలిలో, గూరుచుండి 
తలలు తాటించి గుడగుడ లాడుకొనిరి, తమడి పొరపాటని 
వారు తేల్చులొనిరి, “ఇయ వెనుదిరిగిపోవుట మేలుతర” మని 
వా రనుకొసరి. అక్షైనను వారి నాయకు(డు తన తృ ప్రికొజకు 

ఆ జలదారిళో వీసోలు పేల్చెను, గుండు పోయి వాల్ జీన్ 

తలమింది కప్పునకు( దగిఅను, ఒక పెద్ద బెత్తిక యూడీి 

యతని ముందరి నీరిలోపడి ఛటాత్కారము చేసెను, అంతట 
నా దీపము ముందులకు సాగెను. నలుపు నీడలు డాని 
ననుగమించెను, అవి యన్నియు. బూ ర్తిగాం బోవ్రనంతవటి 

శుశు వాల్జీ5న్ ఆ జలదారిగోడకు ల్లి వలె నంటుకొని 

పోయెను, ఇది యిటులుండ(గా నిర్ణనమగు నీను నదీతీర మున 
నాకతంతు జణగుచుండెను,. ఒకడు ముందును, మటి 

యొకండు వెనుకను నడచిపోవుచుండిరి, వారి నిరువ్వురను మన 

"మెజు(గుదుము., ఒకండు తెరార్సీర్; రెండవవాడు దేవర్, 

ఏటవాలుగానున్న నదీతీఠము . పొడుగునను నొక 

టకలదు, అక్క_డనుండి చూచుచో నెత్తుగా నొక రోడ్డు 

కనబడును. దానివెంట నొక బండి పోవుచుండగా జూచి 

జేవ రా బండీవానీకీ. ద న్ననునరించి యాగోడ్డువెంటనే 

చచ్చుచుండు మని సెగచే' సెను, అతండు వానిసైగ ననున 

శించి బండీ నడుప్రుచుండెను, ఈ. (పచేశమున “నదీతీరము 
సన్నము, అటు పైని ఒడ్డుమోందినుండి పర దముముకు చుండుట( 

శేసి. నడ చిపోవుటకు వీలులేదు, 
. తెనార్జీ ర్ ఈ (పదేశమునకుం జేరి కోర్డు చెరకు 

లోక నన్నగానున్న: నరీతీరము నే యనుగమిం చెన్ను. కొలంధి 
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'నిమిమములలో నతడు జేవరుకుం గనంబడకుండ నంతగ్గాన 
మాయెను, ఏలనంగా నొడ్డునుండి నదిలోని కొక 'జాలగుట్ట. 
గోడవ ల చ్యాపీంచియున్నది, అ జాలగుట్ట యిపుడు. వా 

రిరువురకును నడుమ, కానన దాని నడ్డముభేసికొని జేవఠు: 

కొన్ని నిమిషములలో నే యజికి రాలగుట్టం 'జేరుకొ నెను. 
అచట ముక్కోణముగానున్న యసూప (ప్రచేశమున(గాని, 
నదీతీర క డగమునంాని యెపెదుటనున్న నదిలోంగాని మను, 

ముని జూడయీ లేదు, జేవరు నదిని. జూవెను, లేండు, 

నదిలో దుమికిన చప్పుడుగాని, యీ(దిన చప్పుడుగా ని "లేదు. 

అతడు నోడదెనం జూచెను, దాని చిక్కు. టనంభవము, ' ' 

అతనిదూ పాక యినుపచువ్యల తల పుమో(దంబడెను.. 

నగరమునుండి వచ్చు ముటీకికాలువ అచటనే సీనునదిలోం 
గలియును. చానితూము బొల? బెద్దది, దానికి లావైన 

యినుపకమ్ములతో. జేసిన తలుపును, దానికొక పెద్ద తాళ 
మును గలవు, తు ప్పినుమును లెన్సగాందినుచుండెను, దాని. 

నిపుడే యెవరో తెజచియుందుఠరు, వలనంగా దాని నెవశేని 

యటిటు లాగినను గొట్టినను జెవిటికియాడ వినంబడిలీరను, 

శావున నది కంటంబడంగ నే జేవరు.--''వానికడ నర్కారు. 

వీ ముండవ లెను” అని తనలో ననుకొని యచటం బీట 

వెట్టికోరుచుండెను, బండీవాండు రోడ్డుమో:ద వేచియుం డెను, ' 

జీన్ వాల్ జీన్ విసువుగొలువు నా దారిలో ' వేళ్లు 

(గుచ్చుచు. బంధ్రలిగువున బోవ్రచుం డెనుగాని. యలప్పు, 

సొకలియు నాతని వేధంపం దొడణగొను, మజీయు. నీ జల 

దారులలో సొళచారియు, డొంకయు . నున్న దా ఓ ఏంతసే. 



#6 దివ్య జీ వనము. 

వైనను ఈ పద్శవ్యూహములోం దిరుగుచుండుట యే గతియని 

యతని -కసైర్యము తోంచెను, . కాని చచ్చియేపోయెనో, 
(బతికియే యుంజెనో తెలియకున్నను మార్విసును నూత 

మచట: బౌజువయిచిపోవ్రు నుద్దేశ మతనికి. గలుగ లేదు, 

నడుమ మార్విసును దింపి యతండు సేద దీర్చుకొనును, 

చురల లేచి నడవ గలుగుట యనంభవమని ,మతనికి. 

చోంచును, ఇటులు ఆ జలదారిలో నడు గామడగా, బోవు 

మయండంగా నాతని కొకచోట నొకానొక “పెద్దతలుపువద్ద 

'వెలుంగుకనంబడెను, అచట నతండు మారింసు జేబును దడిమి 

చూచెను, అందొక చీటి చేతికి. దవిలెను, దానిలో తన 

చిర్నామా, తాను చనిపోయినచోం జూచినవా శవ లేని 

చయయుంచి తనతాతగారి యింటికి. దనను దీసికొని పొమ్మని 

వేండికో లం దుండెను, వాల్జీన్ చానిని పత. ఏ 

చదివికొని యా చిర్నామాను కంఠపాఠ మొనరించను, 

చుజీయుం దన చొక్కాచింపి చాల బేలికలు చేసి మార్విసు 

గాయము లన్నింటికి( గట్లు క స్పైను, 

చిముచీశటులు కమృ్మకొనిన యొకచోట నతని కిఫు 
శొక కొత్త గండము నంభవించిను, అతని యింళే దవ్వు 

నడకలో జలదారి యెచల్లెడలను నెంత జూబజుండుగా నున్నను 

అడుగుల (క్రింద మాత్రము గట్టిగనే యుండెను, ఇఫు డతని 

యడుగులు దించుకొనిపోవుచుండెను, మొదట. జీలమండలు 

ములుగు వజకును బురదయూ(, చిక్కులు ములుగు వజకును 

నీబను అవరించెను, పిదప నతి. డడుగాన్నిన కొలండియు 

బురద వీక్కలనజకును, నీళు మోకాళ్ళ వజకును వచ్చెను, 
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'వాన దెబ్బలకు గారయంతయు. జిటిలియూడి కొట్టుకొనిపోయి 

యచట దొంగయూబి యేర్చడెను, మార్విసుబలు వొకటి 
లేనిచో నతండు డానినుండి న స వానిని 

వదలు శెటులు ? 

మటు నిమిషములో నతని పాదమున కొక గట్టి పదా 

ర్థము తేగిలెను. అతని (ప్రాణములు లేచివచ్చెను, అది జాతి 
'చడను. దాని యాభారమున నతడు ముంగలిహా (గి కద 

'లినకొలంది బురద తక్కువ తేక్కు_(వ శాందొడంగను, అత 

జెటులో ఆ దొంగయూాబిని దాయెను, 

అటుపిమ్మట నతేనికిం జూల. చేలిక యాయెను, ముజికి 

"కాలువ చివర తలుప్రలనుండి వెలుగును, గాలియు వచ్చు 

చుండెను, అత: డచట మార్విసును దించి ద్యారముకడ 

శరిగను, లావయిన యినుపకమ్ముల తలుపు, డానికి, 

'జేటంత తాళము, అతండు బలముకొల.ది ఆ తలుపు 

'లాగెను, అది రాదని యతడు తెలిసికొనెను, అతడు 

మరలి నూర్విసుక డకు వచ్చెను, అతని థ్రర్య మిగిరి 

వోయెను, మరల వచ్చినచోటున శేంగం గలుగుట సున్న, 

కావున జేయునది లేక తల కాయి చేసికొని యతః: డచట( 
శూలంబడెను, అంతలో డాఫ్రున నొక యలికిడి విని తల 
యెొల్తి చూ చెను, మనుష్యు. డొకండు కనంబడెను, అస్పష్ట, 

మైన వెలుగు వాని మోమున. బనుచుండెను, వాడు 

తెనార్డీ ర్, జీన్ వాల్జీక్ వీ(న్రు తెనార్డీర్ శేసి యుండుటచే 

వతం డీతనిని బోల్చుకొన లేదు, అంత తెనార్డీ Sau 

“ళక్టనో |! సీ పని తెలిసెలే, చెణీసగము వాటా పట్టనిచో 



‘i “దివ్య జీవనము" 

నీకు సాయము చేయునది సున్న.” 

-_ ఈసీ మాట నా కర్ధము శాలేదు.*” 

“సీను బయటికి వచ్చి యాశవమును నదిలో. కాటు 

వేయ(దలణశియుంటివి కదూ? ఇదిగో చూడు!” మని 

'తెనార్జీర్ మండగబ్బవంటి యొక బీగము పైకి దీసెను, 
వాల్జీన్ కనులు చెదరెను, _ తెనార్షీర్ * మరల-ాోనీ 
జంత లూటిచేసితివి ?'” అని అనంగా వాల్జీన్ జేబు, 

నుండి యొక లూయీని, మటికొన్ని (ఫాంకులను పయికి 

దీసెను, తెనార్సీర్ “ఇంత కే యొళనినిం జంపుట పొడి కాదని 

యనుకొని ₹ స మార్విసు జేబుల లోపలనా, చాల్జీన్ 

జేబులలోపలను జేయి వెట్టి చేజవెను. మజీ రి మియు కేక 

పోయెను, వాల్జీన్ తనిముఖము తెనార్జీర్ గు _ర్తింప 

కుండుటకు రెండవ వైపుకు వ ప్పను, తెనార్టీర్ మాగర్విన్ 

కోటు చించి యా ముక్కను తీసి దాంచుకొ ను, అవనర 
మగుచో చంపంబడనున్న వ్యక్తి అచూకి దీయుట కది 

ఉపయోగించుననియతనియూహా, అంతట నతడు తనవాటా 

మాట మజచి, వాల్ జీన్ చేతిలోని దంతయు నొడిచికొని, 

బీగము నిచ్చి తెనార్టీర్ మాయమైపోయెను, వాల్జీన్ 
మజీ యాలసీంపక మార్వినును బుజములమి(ద( బడవయిచి, 

కొని, తలుపు తీసి వెలికివచ్చేను, 

మలునంజ తజుముకోొనివచ్చెను, చాల్ జీన్ మూ! 

సును మెల్లగా నొడ్డున డించెను, నదిలోని నీజీ దోసిట. 

దెచ్చి వూ “క్వ నుం ము నం జిలుకం దొడగొను. అశని' 

మోమున. "జె డ్రై తనసచివ a "తమియగనయబడపి మరల సీర 
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తెచ్చుటకు నడిలోనికి వం7గను, అపు డొకవ్య కీ యతని 

వెనుక నిలిఇెను, అతండు వెనుదిరిగి చూచెను... జేవరు ! 

తన (శ్రమ యంతయు వ్యర్థమైపోయిన దని యతండు 
భావిం చెను,. అడుగడుగునను 'గండములను, తుట్టతుడ కీ 
'యూవిని దా(టుకొనివచ్చిన నంతోష తతత. నొక్క 

(త్రుటిలో నిటులు నమా_్త మాయెను, నఖశిఖాపర్యంతము 

బురద కొట్టుకొని యుండుటచే నతనిని జేవరు గుర్తించ లేదు, 

“సీ వెవరవు €” 

““ఎవండనయిన నేమి ? తుదకు మోవా(డను,”” 

““వూవాండవా ? నీ పేరు ?'” 

“జీకా వాల్ జీ౯, 

__ జేవద లెన్సగాజూచి గుజుతిం చెను, అతని చూపవు 

బాల భఛభయంకరవూయెును, “నీవిట . నే మొవరించు 

చుంటివి ? ఆతం డెవండు + 

“మి రితని కొక వరమిీాయ వలయునని (ప్రార్థింతును, 
చేను మీ చిక్క_ములోని పిట్టను, మీ రెచటికి రమ్మనిన 

నచటికి మాటాడకుండ రాంగలను, కోని ముం దితేనిని ఇంట 

డిగంబెట్టవ లెను, ఇతని చీఈను, చీర్నామాయిను ఈచీటియం 

దున్న”? వని వాల్ జీన్ మార్విసు చేబుభోని ps 

జేవరు నుటీ నవూటాడక బండివానికి సెగచేసెను 

అత డాబండిని వీలై నంతవజకును కిందికి: దీసికొని వచ్చెను, 
వారిరువురు గలిసి చేతన లేని యాళరీరము నా బండిలో... 

బెట్టిరి, వాల్జీన్ బండియెక్కంగ నే జేవ శెక్కెను, అంతట 
వాల్జీన్ జిలొనరమాన్, ఇంటీవివరములు - చెప్పి బండిని 

9 
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చఊోలుమ నెను, ఆయి ల్లి చటికిం జూల దవ్వు, బండి యింటికీ. 

చేదసరి కింటిల్లి పొది జపము నిదిరించుచుండను, వారెట్టులో 

కావలివానిని శేహగలినరి, అపుడు వాల్ జీన్ యును, గావలి 

వాడును గలసి మౌార్విసు నొక పడకగదిలోనికి మోసికొని 

పోయిరి, వాల్ జీన్ మరల బండియెక్కెను, చేవరునుజూచి. 

“అయ్యా ! మజియొక మనవి, నేను కో జెత్తుతోం జెప్పి 

వత్తును, తమ దయా” అని యనెను, 

దొంగల కను|గహముచూపుట జేవరెజిగనది కాదు, 
కాని యిఫు డతని మదిలో నిదివజు కెన్నండును లేని వింత 

లైన తలంపులు (పసరించుచుండెను, అత డపుడు బండివానికి 

అర్సీవీథి చెప్పి బండినిదోలుమని మరల. దనయూహలలో, 
చాను ముని(గిపోయెను, వారు వడివడిగా వీధీముఖమునకు 

వచ్చిరి, ఆవీథి యిజుకు, బండి దానిగుండ పోవుట కష్టము, 

కావున జేవరు బండీవానికి సెలవొనంగెను, వాల్ జీన్ యును, 

జేవరును నడచి పదునేడవ సంఖ్యగల.గృహూముకడ శేంగిరి, 
చేవ రతనిని వెంబడింపక గువముముశడనే యా(గపోమెను, 

ఇదియు వాల్ జీన్ కు. బరమాశ్చర్యము కలిగించెను ! 

ఆ ముదునలి మోంకాళ్ళీమాందం దేతుల నానుకొని 

యొకొక్క. మెట్టే యెక్కి. యతికస్టముమో(ద మేడమోందికి 
"దేహము. జేరవై చెను, *ఇది కడసారి, (బ్రదికినంతవటకు 
నింక చెజసాల(బతుకు, ఇంకొకతూరి తప్పించుకొనంగల శ్రి 

నుజీలేదు? అని యతండు తలపోసికొనెనుగాని యతని 

(ప్రధానచింత కో జెత్తు, “కోజెత్తు కేమి, చెప్పుదును ? దీని 

గతి ఏమగును ? నేను దొంగనని తెలిసినచో మార్వినుగాని, 
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మటీయొకండుగాని దీని. "బెండ్లాడునా ? ' అని యతడు వగ 

చుచు కిటికీనుండి గుముము జూచెను. గుమ్ముముకడ గాని 
వీధిమో(దయగాని జేవరు లేండు ! 

జేవరు పుట్టి బుదియెజీంగినతరు వాతం చా నెన్న(డును 

జీయనిపని యొకటిచేసి కూర్చుండెను. అతని కాకస్శికముగా 
నొక యు[బేకము కలిగను, అతడు దానికి లోనాయిను, 

అత. డంతట వడివడిగా నడచి సీనునది సుకిగుండములతో 

నురవడించు చోటున నున్న వం తెనమో(ద నాంగి యాలో 

చింపదొడలగాను, అవుకు రాతి శెండు గంటలు, వంతెన 

మాద నెవరును లేరు, 

మానవధర్సమునకును, భగవదరుమునకును భీము 

కలదని యతని కిఫుడే తెలిసెను, అతని జీవితమంతేయూ 

మానవకల్పితమయిన ధర్శమును సేవించుటలోచే కడ 

చెను, తనపని తప్పని తన శేనాండును నంచేహాము కలుగ 

లేదు, మజి యిఫుజో? తప్పించుకొనిపోయిన యొక దొంగనా 
బుద్ధిపూర్వక ముగా వదలివై చెను. ఈ దొంగ యింతకు 

ముందే తన (ప్రాణములను రవీంచినమూట నిక్క మేకాస్సి 
యది యొకటియే తన నీస్థితికి దీసికొని రాలేదు, వేయివిఢే 

ములుగా వికసించిన వాల్ జీన్ గొప్పందనము *ఈధర్థుముల 
"శెంటను ఏది యను స్టై. పయము 1?” అను సంశయాగ్ని నతని 

మనఃకుటీర మున. బడనవై చెను, దానిచే. గాలికాలి యతండు 

దాని జ్వాలను జల్లార్చుకొన లేక వోయను, తన జీవితము 

నంతయు మారు చేసికొని యి(కనుండియు చేవమానను(డను 

గాగల నను ఛ్రైర్య మతనికి 6 జాలకపోణా దప్పీంచుకొని 
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తిరుగు నీ దొంగ నిపుడు జేతులార విడిచిన తరువాత. నతని 
నునస్సాతీ (పకృతోద్యోగమును నిర్వహించుట కెడురు తిరి 
ఇను, చానంజేసి యత. డావంతెన పిట్టగోడ నెక్కి గ భాలున 

నదిలోనికి దుమికెను, 

జడా 

మార్విసు సు చాల(గాలమువటకును జావు(బదుకులలో 

నుండెను, అతండు కొన్ని నప్తాహములవజకును ననుసంధించి 

యున్న సంధిజ్యరములో *కోజెత్ , కోజెత్ * అని పలవరించు 
చుండెను. ఈ రీతిగా నాలుగు నెలలు కడంచెను, నంధితగ్గిన 

పిదప మార్విసు మటి కో జెత్తు పే రెత్తలేదు, (క్రమక్రమముగా 
నత డారోగ్యము కోలుకొనుచుండెను, 

వైద్యుని యుపదేశము చొప్పున మటి రెండు నెలలకు 
మార్విసు, కో జెత్తులకు వివాహము జరిగెను, 

పెండ్లి బడలిక తీజినపిదప మార్విసౌకనాండు జీన్ వాల్ 
జీన్ ను టై. తన సౌధమునంబే నివసింప వేండుకొ నెను. 

కాని వాల్జీన్ అందుల కంగీకరింపక తన కథనం 

తయు విశదీకరించెను. తుదకు కోజెత్తును మాత్రము దిన 
దినము చూచిపోవుటకు అనుజ్ఞ యిమ్మని కోరెను, (క్రమ(కమ 

ముగా నౌ య భ్యానమును తగ్గించుకొందు నని కూడ చెప్పెను, 

అతే(డు (కమ[కమముగాం దన రాకపోకలు తగ్గిం చెనుగాని 

యెన్ని సారు లా సౌధమూకడ కరిగి వెలుపటి నుండియే తిరిగి 

జెళ్ళి. పోవుచుండెనో దై వనమున శే యెటు! ! 
ఇక్కడ మార్విసు మనసులో సుడిగండములు గీజ్ఞునం 
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చిరిగిను, “వాల్ జీన్ ఎవ(డు? ఇతండు పరుల కుపకరించు 

టశే (బ్రతుకుచున్నా(డు కాని తనగతియే చూచుకొనండే! 
'అని యతండు జూడ తీయుచుండెను, 

అక్కడ వాల్జీన్ నిదాహారములు వడ లెను, 

'కోజెత్తు చిన్ననాడు ధరించు వలువలు మొదలగువాని 

నన్ని (టిం బయికి దీసి శయ్యమిా, ద బజచి వానిమో(ద 

మోముంచి శేయెల్లయు నుండెను, ఆమబునటినా. డత. జా 

గదిని చాంట లేదు, 

ఒకనాడు మార్విసు బంజెండు కాకితములనడుమ' 

గూద్చండి వానిని తిరుగ వేయుచుండంగా, తెనార్జీ ఈ లోనికి 

వచ్చి నిలిచెను. అతని రూపమునను, వేషమునను జాల 

మారు కనబడెను, 

“అయ్యా! ఏమిపని 1” అని మార్వి సడిగెను, 
“'దురదృష్టముచే నిచట చేను చివికి చివికి అమెరి 

కాకు వోందలంచితిని, లోకమంతయు స్వార్థపరము, నన్నెవ 

రును జూడరు, అచట బంగారము కలదు. నేను దానిని 

బమిశెత్తుదును, మిరు నాకు ఇరువది వేల (ఫాంకులు. ,.* | 

భట! నా శేమి సంబంధము?” : 

“మోకు. చెప్పవలసిన రహస్య మొక టిక లదు, తమ 

యింట నరహత్య చేయు నెక దొంగ మాటుపేవీన (ప్రవే 

చించి యున్నాండు, వానిపేఠు జీన్ వాల్ జీన్” 

అతడు దొంగ కాయం 

“కాని ఇంకొక రవాన్యము, ,.” అని యతః జేదో 

చెప్పోణా మాట కడ్డమువచ్చి మార్విసు..“ఆయ్యా | 



194 దివ్యజీవనము 

చేనును జాడలు తీయుచునే యుంటిని, జేవడను జంవుటం జేసి 
నరఘాతకుండు, మాదలేను ధన మపహరించుట. జేసి దొంగ, 
కావున మీ మాటయు నిక్కునము కావచ్చును” అని 
యనెను, “శకాదుకాదు, ఏమాట కామాటయే చెప్పుకొన 

వలయును, జేవరు నితండు చంపలేదు, జేవ లే జేవరును జంపు: 

కొనెను. మాదలేను ధన మిత. డపహరించె ననుట కల్ల, 

నూదలేనే జీన్ వాల్ జీన్ [$” అని తెవార్జీర్ చెప్పెను, 

“ఆం! ౪! దీనికి సాత్యుము టై 

తెనార్జీ ర్ వెంటనే కేబుళోనుండి కొన్ని కాకితములు 

తీసి యిచ్చెను, విప్లవములో నెవరో తనను జంపక కరు. 

ణించి విడిచిన వీదప జేవ రాత హత్య కావించుకొనినటులు 

పోలీసువిచారణములో. చేలిన యంగ మొకటి, జీన్ వాల్ 

జీనే మాదలే నను నంశమొకటి.__ ఈ శెండంకము 

లును అయాకాలములలో నా యా షతికలలో? బడెను. ఆ 

పతికా ఖండములే యిని, నూర్విసు వీనిని. జదివికొని త 

ననెను, కాని 'తెనార్జీర్ ఇట్లు చెప్ప(దొడ( గను, 

“వాల్ జీన్ దొంగ, హంతకుండు అని రుజువుచేయు 

దును. ఇది చేవరహన్యము, ఆ హత్యచే, జూర గొనిన 

దంతయు. దమ భార్య కతం డిచ్చెను, అతం డీటు లొనరిం 

చుటవలన నొక 'గొప్ప కుటుంబమున. ' దూజవచ్చును, 

అచట సుఖపడవచ్చును, నేరము కప్పి వేసికొనవచ్చును.. 
చేరు దాంచి చూరగొన్న ధన మనుభవింపవచ్చును, ఇది 

యంతయు నొక మంచి యెత్తు శాకపోదు, 

“పోయిన జూన్" అజవ శేది రాత్రి యునిమిది గంటల. 
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సమయమున సీనునదిలోం బడు ముటికితూములో ఒక ధని 
కుని. జంపి దోచుకొని, వానిని బుజములమో(ద మోసికొని 
యం దొక దొంగయూబిలో దిగబడి, చచ్చి చెడి చివరకు 
వచ్చెను, అందుండి బయటంబడుటకు నే నతనికి సాయము 

చేసితిని, ఈనేరము పట్టియిచ్చుటకుగాను ఆ శవము కోటు 

గుడ్డ కొంత చిరపి రీసికొంటి” నని 'తెనార్జీర్ 'తానుదాంచి 

యుంచిన యాః గుడ్డముక్కను 'జేబునుండి వెలికి దీసెను 

మార్విసు దానిని బరికించి యా కోటు తెచ్చి. 

“ఆశవము నేనే” అని యా ముక్కను దాని కతుకంగా 

నది సరిగా నరిపోయెను, అది విని తెనార్హీర్ రాపడెను, 
అపుడు మౌర్విసు__“నీ వీ వాల్ జీన్ను సోషియని నిరూ 
పింపవచ్చి, మహానుభావుండని తేల్చితివి, నీవే దొంగవు, 
ఘాతకుండవు, నీ వొకపుడు నా(ప్రతి వేశివి, కాని నీవు నన్ను. 

జూడ లేదు, నేను నీ (ప్రలయనాటకము చూచితిని, ఈ 

యిరువది వేల (ఫాంకులు, నీ మొగమునం బెట్టుకో, నీ 
మొగము చూడరాదని కొన్ని నోట్లువానిమోంద వినరెను, 
వా(డు వానిని భద్రముగా శేబులో బెట్టుకొని నిర్ణమిం చెను, 

వెంటనే మార్విసు కో జెత్తును వెంట నిడుకొని వాల్ 

జీన్ గృహమునకు వెళ్ళీ వాలెను, 

తలుఫుకడం జప్పుడు కాంగనే వాల్ జీన్ ___లోపలిక 
దయచేయుండు అని యనెను, కో జెత్తు తం|డిక డకు, బరు 

గిడెను. మౌార్విసు సు వెనుకనే యుండి చూచుచుండెను, 

“థో చెత్తా! అమ్మా! వచ్చిశివా * అని పలుకు వాల్ 

జీన్ కనులలో ₹ ము కెములు బయలు చేరెను, 
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కో జెత్తు తనతంశడ్రీని జుట్ట వేసికొని కూడ్చండి--- 
“ఐవి నా వలువలే!” అని యనెను, “అమ్మా! గుజణుతు 

వచ్చి వీనిని. బయికి. దీసితిని,”' 
కో జెత్తున కిదియేమియు నర్థము కాలేదు, “ఇది 

యేమి నాయనా ! మమిిటులు వేటు పెట్టుట నీకు ధర్శమూ 

నా కర్పమా యిది? ఇది యేమి ? నీ యొడలర్గీతయు నీటిబుగ్గ, 

ఎంత చిక్కితి వెంత చిక్కితివి |!” అని అనెను, “అయ్యా! 
'జీవ్రండు మంచివాం డనుటకుః దారకాణగా. దమరుగూడ 

నన్ను ఊమింప నిచటికి దయచేసితిరి అని వాల్ జీన్ 

అనెను, అవుడు మార్విసు---*కో జెత్. | ! వింటివా వారి 

వినయపద్ధతి 1 తమ యుసుజొడ్డి వీరు నన్ను (బతికించిరి, 
దీనికి. బై మాట--నిన్ను నా 'హనంగికి,. కోజెల్ | మనకు 
"దేవుండు దొరకెం జుమో 1)” అని య నెను, 

“వ్రాలు. జూలు,  వమిటి యిటులు వాకొను 

చున్నారు ౯” అని వాల్జీన్ అనెను, “అయ్యా ! తమరు 

నేనే మాదలేను నని యేల చెప్పరు? జేవరును జంపక 
విడిచితి నని యేల తెలుపరు 1!” అని మార్విస నెను, 

“నేను నిక్కమే చెప్పితిని.” 
“అది నిండు నిక్కము కాదు, మిరు పరమ పావ 

నులు, (బతికినంత వట్టు మిము నే నాఠరాధింతును, మొ 

రిభట నుండుటకు వీలులేదు, మీరు మా యిరువురకును 
దం[డ్రులు, "లేపు తమ కట నుండ వీలులేదు. 

“అయ్యా! శేస్టు చేనిచటను నుండను,ు మా 

యింటను నుండను. ఒక మాటంానే నొసంగిన ధన 



తొమ్మిదవ ప్రకరణము 187 

మన్యాయార్టితము కాదు, నే నర్జించిన విధమంతేయు (వ్రాసి 

యా సాఠుగున నుంచితిని, మిరు చూచుకొందురుగాక, ఆ 

సొరుగుననే 500 (ఫాంకుల నోట్లున్న కా అవి పేదలకు. ,.* 

అని జీన్ వాల్ జీన్ చెప్పుచుండ గా 'మోరాయాసపడు 

చున్నారు, నే నాధనమును స్వీకరించితిని గాని తమథ మా 

యింటికి దయ చేయవలయును అని నూరి ననెను, 

“నే సిప్పుడే నిన్ను. గొంపోదును, [కింద బండీ 

యున్నది. మిడు రా నన్నను నే నెత్తుకొని తీసికొని పోవు 
దును” అని కో జెత్తు తండ్రి చంకల కింద 'జేతులు చై చెను, 

అపు, డతేని యా ర్వ శ్వాన లామెకు వినబడెను, అంతలో 

"బె వైద్యు డచటికి” వచ్చి నోడి చూచి మార్విసు చెవిలో 

నేమో చెప్పెను, అపుడు జీన్ వాల్జీన్ లేచి మిగుల 

(శ్రమతో గోడకడ శేంగ సిలువ నెక్టైదుట నిడుకొని_ 

“మాచితిరా యీ ధర్పవీరుని ఇ అని యనెను, 

“అయ్యా ! నాయన (బతుకవచ్చును జూడుండు”” 

అని కోజెత్తనెను. వై ద్యుండు చూచి మార్విసు చెవిలో 

నేమో న. అపుడు వంటది వచ్చి 

“అయ్యా ! ధరా వార్యుని విలుచుకొని రావలయునా ౪ 

యని యడీ7ను, “ఆహా! నా కున్నా(డు ! అదుగో 

మిరియేలు భగవానుడు!” అని వాల్జీన్ పైకి, జూచెను, 

అంత నతని కనులు మూ(తపడెను, కొంతసే పతండు 

వుతోం బో రాడినటులును, | బేమతో స్వాగత మిచ్చు 

poi ya గనంబ డెను, అశ చేహ మవశ మాయెను, 

మ దీప చెలిగాను, అతండు కొంతసేపటికి గనులు: 



Ws దివ్య శ్రీవ నము 

'జెజచి-.. “అమ్మా ! మిరిరువురు సంతత మనురక్తులయి 
యా యనురాగమును భగవద్దర్శనమున కనుకూలముగా 

'జేసికొను(డు, నేనజ్షనిటు పేదను, నన్నొక మాటునూల 

సమాధి చేయుడు. న మిది చెపుమా? నా కొక వెలుంగు 

కనవచ్చుచున్నది, మిము దీవించి పోదును” అని వారి 

యిజవుర తలలమో(ద? జేయి జూపి వెనుకకు (వేలంబడెను, 

మిరియే లొనంగిన దివియకంబముల వెలుంగు వెల్లువ యతని 

మోమున (బసరిం చెను, 

కో జెర్తును, మార్విసును అతనిముందు మోంకారిం 

చిర, చారి కనులు (దవీం చెక్టు, జీన్ వాల్ జీన్ తెల్లని 

మోము స్వర్గము దెస? దిరిగః భగవంతుని బింబము (ప్రతి 
ఫలింపంేసికొను స్వచ్చమగు నద్గమున'లె భాసించెను, 

కో జెత్తును, . నూర్విసును జీన్. జాల్కీన్ "చేతులను 

ముద్దులలో ముంచిరి, 

ఆ శేయి చుక్కలు లేవు, చీకటి దట్టముగానుం డెను, 
అతని యాత్స్శను ేవసన్నిధికి. , గొంపోవుటకు చేవదూత 
రెక్కలు చాంవీ యచట చేచాటుననో నక్కీయుండును, 




